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Företal.

Tidigare arbeten rörande farmaciens utveckling i Sverige

äro J. F. Sackléns och A. J. Bruzelius’ apotekarehistorier

samt Otto E. A. Hjelts stora verk, Svenska och Finska

Medicinalverkets historia, af hvilket den del, som omfattar

apoteksväsendet, utkommit såsom ett själfständigt arbete.

Under det att Sackléns och Bruzelius’ arbeten på grund af

deras rent biografiska karaktär endast ofullständigt skildra

apotekareyrkets förhållanden under olika tidsskeden, ger

Hjelts arbete oss en god bild af den svenska farmacien

under tiden 1663—1812. Någon öfversikt af farmaciens

utveckling i Sverige sedan sistnämnda år äga vi däremot

icke. I syfte att fylla denna lucka har författaren under

en följd af år varit sysselsatt med att samla materiel till

en dylik öfversikt, men då det varit önskvärdt att få en

sammanhängande bild af den svenska farmaciens utveck-

ling, har inom ramen af arbetet förlagts äfven tiden före

1812, och har historien öfver detta tidsskede utarbetats på
grundvalen af Hjelts verk.

Författaren, som sträfvat att göra sin framställning så

objektiv som möjligt, öfverlämnar härmed sitt arbete i för-

hoppning om välvilligt öfverseende med de fel och brister,

som kunna vidlåda detsamma.

De källor, som blifvit använda, återfinnas i litteratur-

förteckningen å sidan VII.



VI

Slutligen är det författaren en angenäm plikt att fram-

bära ett varmt tack till apotekare Alfred Ahlqvist, som
med uppoffrande af mycken tid omsorgsfullt granskat ma-

nuskriptet, och som dessutom varit mig behjälplig med
korrekturläsningen.

Stockholm i september 1907.

Karl Ahlberg:
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Inledning.

Om bildningsnivån och naturvetenskapernas ställning

i Sverige före och vid tiden för konung Gustaf I:s tillträde

till riksstyret lämnar J. P. Bergius 1 en föga ljus skildring:

»Naturens alster och verkningar voro fördolda och med
inga rön eller undersökningar lagde i ljuset. De rnathe-

matiske vetenskaperna lågo samtelige i en plötselig oreda,

vanhäfd och förgätenhet till den grad, att äfven räknekon-

sten saknade behörig skötsel. Huru vår store Gustaf vid

dess regementes början harmades öfver att ej finna någon

nyttig bok, då likväl 40 år hade förflutit, sedan boktryc-

karekonsten inkommit, och huru mån han därföre var att

skaffa några fram, det erinren i Eder, mine Plerrar. En
smakelig arkitektur, målarekonst och bildhuggeri frågades

aldrig efter och så vidare med de öfriga vetenskaper och

konster».

Hvad den medicinska vetenskapen angår, så »grun-

dade den sig på lösa sägner, blindt vågspel och fördöme-

ligt skrock». Detta sakernas tillstånd tillskref Bergius påf-

vens andliga envälde. Han säger: »vetenskaper och bokliga

konster höllo ögonskenligen på att förtvina hos folket, ty

studiernas vård hörde endast till det påfviska klerikeriet, som

1
Inträdestal till Vetenskapsakademien 1768.

Farmaciens historia. 1
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äfven tillvällade sig läkarekonsten. Det kom då ej så myc-

ket an på att skaffa sig någon insikt medelst läsning och

förfarenhet, men man kunde likväl uträtta stora saker och

makalösa kurer, ty när ingenting annat halp, visste man
genast utväg att blifva liulpen med underverk. Men det

gick ej alltid an för dessa läkaremunkar att bota folk med
underverk, särdeles när de träffade förståndigare patienter,

som kunde märka bedrägeriet. Då var ej annat tillgöran-

des än att hjälpa sig fort med empiriskt sladder och några

ynkeliga huskurer, som de hämtade hvar de kunde och i

möjligaste måtto vanskapade med orimligheter och gräl».

Emellertid var det ej endast munkarne, som befattade

sig med botandet af sjukdomar utan äfven »landsstrykande

kvacksalfvare och vidskepliga kärringar, till allt för mån-
gas afund och lifslåt»

.

Det synes alltså hafva varit klent beställdt med läkar-

vården i Sverige vid tiden för reformationens införande. 1

Vid början af Gustaf Wasas regering torde man ännu ej

haft någon enda kunnig läkare i hela landet utan »i stäl-

let idel äfventyrare och idioter», säger Bergius, »ja, utom
en Anonyme, som åt Nådendals kloster gjort ett kort sam-
mandrag om några få örters och läkemedels kraft, fanns
icke en svensk, det man än vet, som något hade skrifvit i

medicinen, förr än föreståndaren i S:t Britas hospital i

Rom, sedermera biskopen i Vesterås, Peder Månsson, ute i

Italien 1522 sammanflickade en liten eländig läkarebok,
efter tidens lägenhet, hvilken aldrig än blifvit utgifven på
trycket».

De enda läkare, som före denna tid omtalas, äro en mäster Jo-
hannes, som skall hafva bott i Visby och dött där 1343 samt en viss
Lars Johansson, hvilken 1363 uppgifves hafva räddat konung Magnus
Eriksson, då han en gång till följd af förgiftning var nära döden. En dell
nunnor voro äfven före reformationen berömda för sina insikter i läke-
konsten. »Särskildt skall Margareta Larsdotter i Vadstena hafva varit
anlitad för sin skicklighet att låta åder. (S. L. Lagcrbrinq, Svea rikes-l
historia. II, sid. 838. III, sid. 802).

'Il
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Mot slutet af Gustaf I:s regering finner man dock i

Sverige läkare, hvilka voro anställda antingen i hofvets,

den rika adelns eller militärens tjänst. Dessa voro utlän-

ningar, vagabonder, hvilka kommo och gingo. Såsom i

de flesta fall enskildes tjänare voro de ej underordnade

någon myndighet och ansågos jämnbördiga med vanliga

yrkesmän. Att dessa från utlandet kommande läkare van-

ligen endast voro charlataner, som kommit till det främ-

mande landet för att vinna guld och gröna skogar, ligger

i öppen dag 1
.

Utom dessa läkare funnos i Sverige vid denna tid äf-

ven de s. k. bartskärarna, balberna eller barberarna, hvilka

synas hafva ägt någon kunskap i kirurgi, ty de anlitades

mycket vid behandling af sår samt hade ofta officiell an-

ställning vid hären och flottan.

I saknad af läkare och ordnad läkemedelshandel var

folket emellertid i allmänhet hänvisadt att hjälpa sig själft,

och bland allmogen hade under tidernas lopp uppstått

en mängd personer, som sysslade med botande af sjuk-

domar, under användning af huskurer i förening med
en mängd vidskepliga medel. De på 1500-talet upp-

komna in- och utländska läkarböckerna bidrogo äfven i

sin mån att uppfordra en hel del förslagna hufvuden

att försöka sig på kvacksalfvarens ofta nog inbringande

yrke.

Det kan synas underligt, att Sverige så länge måste

vara i afsaknad af inhemska, vetenskapligt bildade läkare,

då Uppsala universitet redan 1477 hade instiftats, men
först 1595 upprättades där af hertig Carl en lärostol i

1 Det torde vara af intresse att i detta sammanhang omnämna, att

äfven Pakacklsus på 1600-talet aflade ett besök i Sverige. Medföljande

Kristiern II:s krigshär var han närvarande vid Stockholms belägring och

intagande 1520. Emellertid stannade han ej länge i Sverige, ty sedan

han någon tid rest omkring i landet för att hese de talrika bergverken,

tog han öfver Moskwa vägen till Konstantinopel. ( Troels Lund, Hälso-

hegrepp i Norden under sextonde århundradet).
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medicin, hvilken dock af brist på lämpliga personer stod

obesatt till 1613. Konung Gustaf I lär visserligen hafva

sändt unga svenska män utomlands att studera medicin,

men som det synes utan synnerlig framgång, ty själf

vårdades han under sin sista sjukdom af kyrkoherden i

Storkyrkan, magister Johannes med biträde af barberaren

Jacob och apotekaren, mäster Lucas. 1 Riksdrotsen Per

Brahe d. ä. säger uti sin 1581 författade »Hushållsbok

för ungt adelsfolk», att »här uthi Sverige fattas både

apothek och Doctores», hvilket äfven S. v. Pufendorf 2

bekräftar, i det han uppgifver, att ännu vid konung

Johan III:s sista sjukdom ingen pålitlig läkare fanns att

tillgå, »eftersom man då för tiden inga Medicos i Sverige

hade».

Tydligt är att med en sådan läkarvetenskapens stånd-

punkt, kan ej heller någon ordnad handel med läkemedel

hafva existerat. De, hvilka sysslade med sjukdomars bo-

tande, tillhandahöllo själfva sina patienter läkemedlen, hvilka,

oftast hämtade ur växtriket, ej sällan insamlades af de

läkekunniga själfva. Äfven kryddkrämarne idkade handel

med örter och medicinalier vid sidan af sin handel med
födoämnen, specerier och vin m. m. Så godt man det för-

stod, sökte man äfven kurera sig själf, och otaliga voro de

huskurer och vidskepliga medel, hvilka, utgörande den tidens

folkmedicin, voro kända och använda af hvar man samt för-

såldes af de många, hvilka utan någon som helst under-

1 Magister Guilhelmus och en annan läkare, fransmannen Caroi.us

Paludanus omnämnas äfven i Johannes afhandling öfver konungens sista

sjukdom och död såsom närvarande vid konungens dödsbädd. Såsom
lifmedici uppges dock förut hafva hos konungen funnits anställda

Johan eller Hans König 1528— 1544, Jacob v. Savoyen 1537, Dio-

NYSIUS 1560, Matheus Otto 1552, Johan Cop 1555—1558, Henrik
v. Diest och Philip. (A. Th. Wistrand, Kort framställning om Stats-

medicinens uppkomst och utveckling inom Sverige. (Hygiea 1849,

sid. 680).

s Einleitung zn der Historie von das Königrcich Schweden
sid. 525.
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byggnad utgåfvo sig för att kunna bota sjukdomar. Först

med sjuttonde århundradet började någorlunda ordnade

förhållanden inträda på apotekaryrket, och först från denna

tid kunna apoteksväsendet och farmacien i Sverige sägas

hafva en historia.



I.

De äldsta apotekarne och de först anlagda

apoteken till år 1800.

Med undantag för Stockholm och Malmö samt möj-

ligen Västerås, finner man under hela 1500-talet knappt

spår af egentliga apotek i Sverige*. Ordet apotekare åter-

finnes dock i urkunderna rätt ofta äfven i början af detta

århundrade, och det kan därför med stor säkerhet antagas,

att personer vid denna tid funnos, hvilka sysselsatte sig

med försäljning af läkemedel. Apotekarens yrke var då

likväl förenadt med kryddkrämarens och troligen ej sällan

med sockerbagarens. 1

Tidigast finner man naturligtvis apotekare i Stockholm,

men hvem som varit den förste af dem, kan ej med bestämd-

het afgöras. Hans Hildebrand säger härom 2
: »I svenska

* Anm. Uppgifterna om de äldsta apotekarne och de först anlagda

apoteken äro hämtade dels nr apotekaresocietetens samling af äldre pri-

vilegiihref, dels ock nr J. F. Sacklcns och A. J. Bruzélius’ apotekare-

historia samt ur P. Chr. Schultzens anteckningar och matriklar, A. Th.

Wistrands, Om Stockholms apothekares privilegier, A. Th. Wistrands,

Minnesbok för apothekare och pliarmacenter, J. A. Flintbergs, Apothe-

kares, badares och chirurgcrs förmoner och skyldigheter, dels äfven ur

Stockholms stads tänkeböcker och rådstuprotokoll, Riksregistraturen samt
nr pa arkivstudier grundade anteckningar af Isidor Nordin.

1 Hans Hildebrand, Sveriges medeltid. III, sid. 463.
2 1 » » » » » 483.
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handlingar har jag icke funnit apotekare omtalade förr än

i början af 1500-talet, men då ej sällan. Att de ej om-

talas i tidigare urkunder torde bero på en tillfällighet».

Att hufvudstaden redan före 1500-talet haft offentligen an-

ställd apotekare framgår också af följande utdrag ur Stock-

holms tänkebok af d. 19 Sept. 1496 1
:

»Rykesens apotecarius».

»Samma dach stode Cosmas yan deme Velle Apotecha-

rius tilschikat aff Rykesens radh (råd) pa Rykesens vegne.

C. therom befalin (befalld), giorde sin edh fore (för) rettin (rät-

ten) at han schulle Rykit hewl (huld) ware och tess ynbyg-

giere och ware retferdich i alle sine athteffuer (åthäfvor) i sit

embete, ey selie (sälja) forderffuet (fördärfvet) ok gamavlt

for friskt och ath han ey annat inlote (inblanda) sen som

doctoren ho(no)m befalte eller hans wtscriffter (utskrifter)

inneholle, swa (så) ath han tet ey skulle forfalske annor-

lunde. Thet badh han sich swa (så) gudh hielpa ath han

skeligen holle wille, som han til retta borde».

Att apotekare äfven ett tiotal år därefter existerat i

Stockholm framgår af fru Mätta Ivarsdotters bref till riks-

föreståndaren hr Svante Nilsson Sture år 1510, i hvilket

det heter: »Värdens weta, som I mig tilskrifven med Er

dräng at I inga örter fingen ut med Er, känner Gudh, at

det icke var min skuld, förthy jag litade på apothecaren,

at han skulle haffwa uttagit hwad han wisste, at Er ädelhet

behof giordes; kiäraste hierta, sänder jag Er nu medh apo-

thecaren så många örter han begärt». 2 Fru Mätta var riks-

föreståndarens maka och denne apotekare, hvars namn
tyvärr ej finnes antecknadt, var med all sannolikhet anställd

i Svante Nilsson Stures tjänst.

I redogörelsen för den fest, som Stockholms stad

1521 gaf för konung Kristiern II, upptages bland kostna-

1 Denna tänkebok, jämte åtskilliga andra af de äldsta tänkeböckerna

(stadsböckerna), hvilka antogos hafva förkommit, blefvo för ej lång tid

sedan återfunna.
2 Hans Hildebrand, Sveriges medeltid. III, sid. 483.
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derna äfven »Confeckt och annat hos apotekeren, 8 mark

örtugar», 1 hvilket tyder på existensen af en mera offentligt

anlitad apotekare, som därjämte synes hafva varit socker-

bagare. 2 Sannolikt fnnnos äfven under de trettio första

åren af konung Gustaf Wasas regeringstid apotekare i Stock-

holm, ehuru ingen synes hafva varit officiellt anställd. Åt-

minstone nämner Gustaf I:s registratur intet om någon hof-

eller slottsapotekare förr än 1552.

Detta år hade konungen emellertid mäster Lucas an-

ställd i sin tjänst.
3 Huruvida denne antagits först 1552, kan

ej med säkerhet afgöras, möjligen antogs han tidigare.

4

Uteslutande anställd för konungens och hofvets räkning,

försågs han med det nödiga förrådet af medikamenter ge-

nom hofstatens försorg, men skulle dock härför redovisa.

Lucas var ännu hofapotekare vid den store konungens död,

men huruvida han i samma egenskap blef anställd hos

konung Erik XIV, vet man icke.

Med säkerhet känner man dock, att Antonius Busenius

sedermera varit apotekare på Stockholms slott. Denne er-

1 Hans Hildebrand, Sveriges medeltid. III, sid. 483.
2 Möjligen var denne apotekare den PÅfwe Fågel som af E. Palm-

sköld i hans anteckningar omtalas såsom »apothekare i Sverige» 1521.

(Palmsköldska samlingen i Uppsala N:o 131, del VII, medica, b. II.).

3 Konung Gustaf I:s registratur upptager ett bref från konungen,
dateradt i Västerås d.

lj
/2 1552 till Erick Håkansson och Oleff Larsson

med befallning att med första sända »K. Majt. Luchas apoteckere och

Henrick Bardskärere» till Västerås, och senare d.

7

/s s. å. finnes uppta-

get ett af konungen egenhändigt utfärdadt pass för »M. Luchas Apotec-

ker», gällande för återresan till Stockholm.

I Stockholms stads rådstuprotokoll för 1554 finnes d.
ll
/ii anteck-

nadt, »om Then piga, som släpte elden lös hoss Lucas apothekar, att alt

brann op i hans huus och hans egit barn theslikes».

I bref från Uppsala d.
12
/io 1544 från konungen till Botvid Larsson

i Stockholm anmodas denne att sända uppgifter om en apotekare, som
ankommit från Danzig, men skulle konungen själf ytterligare förhandla

med honom. Vidare heter det: »Thet husz, som then M. Jacop war udi,

äre wij tilfridz, att thenn Appotekere beholler effter intit annet husz,

som ther till tioner påförde är». (Konung Gustaf I:s registratur).
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höll af konung Johan III genom öppet bref d.
21

/3 1575

tillstånd att hålla apotek äfven i »staden, på det att mate-

rialia och medicamenta icke måtte derigenom blifva för-

derfwade att de länge ligga, efter man ock icke så hastigt

kan dem alla bruka» och med tillåtelse att »hwad mate-

rialia, som Wij och Wår älskelige Drotning och Barnen

icke behöfwa af det som honom nu är öfverantwardadt,

må han för sitt wärde föryttra och sälja». Han erhöll af

konungen ett förlag af medicinalier till ett värde af 429

dal. smt. under förpliktelse att för hofvets räkning leverera

medikamenter till ett lika stort belopp. Till fraktfart skall

han dessutom hafva fått leja ett fartyg af konungen för

billigt pris. 1

Ännu en apoteksanläggning skall d.
19
/io 1575 hafva

blifvit beviljad åt Simon Wallden med plats vid Stortorget,

men man vet ej, om detta apotek någonsin kom till stånd.

Bergius 2 omtalar ännu en apotekare, Simon Berchelt,

som med största sannolikhet efterträdde Busenius såsom

hofapotekare hos konung Johan III. Berchelt 3 synes äfven

hafva sysslat med läkarvetenskap, ty han skötte konungen

under dennes sista sjukdom. 4 Af konung Johan III erhöll han

i donation ett stenhus vid ån på »studentholmen» i Upp-

1 Om Antonius Busenius finnes i Stockholms rådstuprotokoll för

1578 antecknadt, att han i januari inköpt samt lagfarit en tomt med ett

därå byggt hus af trä.

2
I. P. Bergms, Om Stockholm för 200 år sedan. Inträdestal i

vetenskapsakademien 1758.
3

I kammararkivet förvaras af honom utförda specialräkenskaper

angående slottsapoteket för åren 1580—87 samt i riksarkivet för åren

1588—89 och 1592. (I. Nordins anteckningar).

Om »Simon apotheker» upplyser Stockholms rådstuprotokoll för

d. 18
/3 1590, att i rätten förevar saken mellan honom och Påwell Sass

om de 20 dal. smt, som felades i den summa, för hvilken Sass varit för-

myndare.
1 Han får dock såsom läkare ej synnerligt godt vitsord af Pufen-

dorf, som i sin krönika anser Berchclts okunnighet hafva varit förnämsta

orsaken till, att sjukdomen tog en dödlig utgång. Författare till en bok

»Om Pestilentzien», synes han dock ej hafva alldeles saknat kunskaper,
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sala, »på det han så mycket troligare skulle förhålla sig

mot Konungen, dess Hustru och lifsarfvingar».*

Såsom hofapotekare hos hertig Carl finna vi ungefär

samtidigt mäster Daniel anställd, om hvilken det heter,

att han af hertigen »till behagelig tid» erhållit i förläning

ett hemman Aby i Tortuna socken, »på det at han sigh

emoot oss, wår elskelige kiäre husfru och Lifsarfwinge

huld och trogen och elliest om wåre gagn och beste och

thet wij honom befalt och bruke wela flitigh och wälwilligh

i allo måtto skall befinne låthe». 1 Mäster Daniel afied 1593, 2

och man känner icke, hvilken som efterträdde honom så-

som hofapotekare hos hertigen.

Till hofapotekare hos konung Carl IX antogs emeller-

* Anm. Efter konung Johans död underskrefs Uppsala mötes beslut

1593 äfven af Simon Berchelt, jämte Berent Berchelt samt Stephan
Lembnius och Donatus Teuthsman, hvilka trenne sistnämnda i likhet

med Simon Berchelt kallas apotekare från Stockholm. Huruvida äfven dessa

varit erkända såsom apotekare och innehaft apotek, vet man icke säkert.

Om Berent Berchelt känner man dock, att han d.
6
/u 1592 erhållit be-

ställningshref såsom apotekare, och i Stockholms rådstuprotokoll för d.
17
In 1619 får man den upplysningen, att »Berent apothekars» arfvingar

begärt, att Elias Reuterbarth såsom deras omhud skulle få utbekomma
de i rätten deponerade penningarne. Det nämnda synes tyda på, att

denne Berchelt verkligen skulle innehaft apotek i Stockholm.
Ännu en och annan apotekare finnes i Stockholms rådstuproto-

koll i början af 1600-talet omnämnda. Dessa torde emellertid aldrig
hafva innehaft apotek. Sålunda är för d.

23
/4 1610 antecknadt, att en

»Donato apothekar» ingått arfförlikning med Christoffher skräddare, och
nagra ar senare finnes d. ~/a 1620, angående Donatus Teuthsman och
I* redrick Deutrich anfört, följande: »Samma dagh giorde desse inänn
dheras Embetes Edh läggiande Sine fingrar på hoken». Installationen
gällde »Apothekere och kryddeproherere Embetet», hvilket tyder på, att

dessa apotekare varit anställda sasom ett slags tjänstemän vid kontrollen
öfver kryddkrämarne. I samma protokoll angifvas äfven tvenne personer
hafva svurit eden såsom »Vinproberere» och tvenne såsom »Ölilproberere».

1 Konung Carl IX:s registratur d. °/u 1592.
I »Calendaria Caroli IX» (utg. af Adam Lewenhaupt) heter det

för d. /, 1593: »afsåmnade i gudi min abeteker Daniell, gudh vare
siellen nådig».
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tid senare d.
27

/e 1609 Casper König 1 af tysk härkomst,

likasom troligen alla de föregående hofapotekarne. König

fick efter konungens död behålla samma befattning hos

konung Gustaf II Adolf samt var på samma gång dennes

kammartjänare. Han åtnjöt i hög grad den store konun-

gens förtroende och användes mycket i beskickningar till

utlandet, särskildt 1620 med anledning af konungens bröl-
o

lop. Ar 1622 förordnades han till hofköksmästare men tog

ett år därefter på grund af sjuklighet afsked från denna

befattning. König åtföljde konungen i kriget och utnämn-

des 1631 till krigskommissarie samt fick 1632, sedan konun-

gen stupat, det ärofulla, ehuru sorgliga uppdraget att balsa-

mera det kungliga liket, som han sedermera beledsagade

till Sverige. För sina förtjänster belönades han med åtskilliga

förläningar och adlades 1637 med namnet Lilliecrona. 2

Under det att König var med konungen utomlands,

saknade slottsapoteket föreståndare. Drottning Maria Eleo-

nora lät därför 1623 från Tyskland inkalla Philip Magnus
Schhidt att förestå detsamma. Apoteket blef sedermera till

honom öfverlämnadt af König, men med anledning af att

medicinalierna för hofvets räkning hade så ringa åtgång

och därför kunde blifva förlegade, erhöll Schmidt 1625 till-

stånd att flytta apoteket till Stortorget samt försågs med
anledning häraf d.

3% 1627 med särskilda privilegier, livilka

sedermera under drottning Christinas minderårighet förnya-

des af förmyndarregeringen. Han skulle dock fortfarande

vara slottsapotekare med lön på stat men med skyldighet

att årligen lämna hofvet medicin till ett visst belopp. Vid

försäljning af medicin till allmänheten måste han rätta sig

1 Om »Casper apothekar» anför ett af Stockholms rådstuprotokoll för

1616, att han hade en tvist med Blasins Dtmdej om planket mellan

deras gårdar.

* Ännu en man vid namn Hans Rattkirch omtalas 1619 hafva

varit den store konungens lifmedicus och apotekare. Det är dock icke

kändt, om han haft någon befattning med slottsapoteket. Förmodligen

ledsagade han endast konungen på hans resor.
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efter en viss taxa, hvarjämte apoteket var underkastadt

kontroll af hofmedici.

Apoteket flyttades sedermera till Norrmalm, fortfarande

under benämning Slottsapoteket, tills detsamma 1675

erhöll namnet Ett liggande lejon. Det fortfor att vara

hofapotek till 1693 samt är identiskt med apoteket Lejo-

net och sedan 1818 ånyo hofapotek. 1

Ungefär samtidigt med Schmidts inkallande såsom slotts-

apotekare, erhöll konung Gustaf II Adolfs lifmedicus Jacob

Robertson Struan rättighet att uppsätta ett apotek i Stock-

holm, för hvilket privilegium utfärdades d.
22/u 1623. Enligt

Stockholms rådstuprotokoll d.
13
/i 1624, företedde Robertson

denna dag sitt privilegiibref för magistraten, som resolve-

rade, att så snart »hans apothek warder vti siit fullkomb-

ligt esse bracht, skole alle andre kryddekrämare och de

som med Spetzerij och oliteter umgå med sådane saker af-

stå». Detta apotek synes alltså hafva varit det första för

allmänheten fullt tillgängliga i Stockholm. 2

Robertsons privilegium förnyades d.
22

/r, 1625 med rätt

för innehafvaren att taga sig några »konsorter» i apoteks-

hållningen. Han erhöll därjämte tillstånd att från slotts-

apoteket uttaga medicinalier till 600 dalers värde, hvilket lån

dock sedermera skulle af honom återbetalas. Däremot garan-

terades han 200 daler för de medikamenter, hvilka för hof-

vets räkning kunde behöfvas. Ehuru Stockholm vid denna
tid utvecklats åt norr så betydligt, att Norrmalm erhållit

särskilda stadsprivilegier, förlädes det nya apoteket, som
erhöll namnet Markattan ej å norr utan i staden vid

Kungsgatan, nuvarande Stora Nygatan, och kvarblef där,

tills detsamma af E. W. Henschen 1860 förlädes till Stora

Badstugatan 42. Sedan detsamma af C. R. Ericsson

Åfven under konung Adolf Fredriks tid var Lejonet hofapotek.
Se vidare angucnde detta apotek, Fitzcnhagens privilegium sid. 15.

Som redan a sid. 9 blifvit anfördt, erhöll Antonius Busenius
1575 medgifvande att hålla öppet apotek i staden, men man känner ej,

huruvida han begagnat sig af detta tillstånd.
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1879 flyttats till N:o 30 vid samma gata, erhöll Hl Tilländer

1892 tillstånd att under namn af Leoparden förlägga

apoteket till Tegnérgatan 16, där det ännu är beläget.

På det att man må kunna förstå anledningen till nya

apoteks uppkomst och fördelning i Stockholm, torde det

vara på sin plats att här något närmare behandla hufvud-

stadens utsträckning och förstädernas storlek under 15- och

16-hundratalen. 1

Stockholms stad, som anlades omkr. år 1250, begrän-

sades från början af Söder- och Norrström samt var

innesluten af stadsmurar, hvilka åtföljde nuvarande Oster-

och Västerlånggatorna. Först bebyggdes därpå platsen mel-

lan stadsmurarne och Mälaren samt Saltsjön, hvilka stads-

delar till en början och till dess stadsmuren ändrade plats

kommunicerade med staden genom s. k. vattuportar. Inom
stadens befästningar befunno sig äfven Kedjeskär (Riddar-

holmen) samt Lilla Stockholm (Helgeandsholmen), hvilken

senare utgjorde stadens förborg med sin inre och yttre Norre-

port, den förra vid bron till staden och den senare vid bron
o

till norra malmen. Ar 1520 skall 1,100 hushåll hafva varit

bosatta i staden inom broarna. 2 Först närmare 300 år efter

Stockholms anläggande, begynte Norremalm, som ursprung-

ligen var en skogbevuxen sandås utanför Norreport, att

bebyggas. De därstädes uppförda husen förstördes dock

upprepade gånger under de tider, då hufvudstaden var

skådeplatsen för krig och oroligheter. Det hände nämligen
o

då ej sällan, att förstäderna afbrändes. Ar 1520 skola 30

hushåll hafva funnits å Norremalm. En tid var stadgadt, att

endast fiskare fmgo bo på norra malmen, och allt köpslagande

var där då förbjudet, men på Johan III:s tid, då större bygg-

nadsfrihet blef medgifven, började åtskilliga handlande slå sig

ned därstädes, och folkmängden ökades betydligt. Då emeller-

tid stridigheter snart uppstodo mellan stadens och Norre-

1 A. T. Wistrand, Om Stockholms apotekarea privilegier.
2
Lundeqvist, Stockholms stads historia, del I.
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malms invånare, förordnade Carl IX 1602, att Norremalm

skulle utgöra en särskild stad med egna stadsrättigbeter, egen

magistrat och egna riksdagsfullmäktige. Detta förhållande

fortfor i öfver 30 år till stort missnöje för Stockholms

magistrat och borgerskap, hvilka slutligen 1635 förmådde

förmyndarregeringen besluta, det bägge malmarna, den

södra och den norra, »skola tillhopa med staden göra en

corpus», som skulle styras af gemensamma både borgmästare

och råd. Norremalm hade emellertid under frihetsåren så

förkofrat sig, att i stället för 100 gårdar, som funnos där,

när delningen skedde, funnos där öfver 1,000, då frågan

väcktes om malmens sammanslående med staden.
o

Södra malmen, af ålder kallad Asön, som genom Sluss-

holmen och Söderström var skild från staden, blef först
o

under Gustaf Wasas tid bebyggd. Ar 1520 lär det hafva

funnits 15 skattebetalande familjer å Södermalm 1 men ännu år

1550 äro blott 13 tomter upptagna i denna stadsdel. Efter

en ödeläggande eldsvåda d.
27A 1554 2 började dock den

närmast staden belägna delen af malmen att flitigare be-

byggas, och Södermalm sökte längre fram att i likhet med
Norremalm bekomma egna stadsprivilegier, hvilket emeller-

tid ej beviljades.

Östra malmen, sedermera kallad Ladugårdslandet, »emi
af fordna ladugårdarne till kongliga slottet till staden för-

länad del», 1 indelades först i medlet af 1600-talet till bygg-

nadstomter, hufvudsakligen afsedda för sjöfolket.

Vid denna tid eller måhända något senare begynte
äfven de s. k. Liderne ,!

eller Kongsholmen att bebyggas.
Tomter upplätos först åt de handtverkare, hvilka för sin

1 Lundeqvist, Stockholms stads historia, del I.

* Riidling, Det i flor stående Stockholm, del I.

Liderne el. Ledherne — utgårdar, vidsträcktare ägor. En del a J
området hade blifvit skänkt till klostren samt begagnades af dessa dels i

för ekonomiskt ändamal och dels såsom hegrafningsplats
;

häraf namnet
Munkliderne, Munklägret.

(Lwideqvist

,

Stockholms stads historia).
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vrkesutöfning hade behof af vatten, däraf gatunamnen

Handtverkaregatan, Garfvaregatan m. fl.

En uppgift om folkmängdens fördelning å de olika

stadsdelarna i medlet af 1600-talet finner man i öfverståt-

hållaren Schering Rosenhanes 1663 till regeringen afgifna

relation om Stockholms stad. Denna ägde då 14,948 in-

vånare, af hvilka 2,867 voro bosatta i staden inom broarna,

8,577 å Norrmalm och 3,504 å Södermalm. Dessa voro

antagligen samtliga skattebetalande, ty enligt annan uppgift

skall Stockholm vid denna tid haft omkring 40,000 in-

vånare. 1

I ungefär samma proportion torde Stockholms in-

byggare hafva varit fördelade, då Liborius Fitzenhagen d.

27
/5 1 648 erhöll privilegium på att uti »norra förstaden hålla

apothek», enligt privilegiibrefvets ordalydelse: »i betrack-

tande af den commoditet och nytta, som b:de Wåre under-

såthare samptlige gemehne man i bemälde norra förstad

(hvilcke desföruthan ifrån dee andre twenne Apotecken här

inne i staden widt aflägsne äre och eenkannerligen om
nattetid igenom Slottz- och stadzporternes tillslutande der-

ifrån stängde och förhindrade) af b:de Apotek till deras

helsas och sundheetz befordran haffwa kunna».

Detta apotek medräknadt, hade Stockholm alltså vid

denna tid tre sådana, af hvilka två voro belägna i staden

inom broarna, nämligen Schmidts (Slottsapoteket) vid

Stortorget och Robertsons (Markattan) vid nuvarande Stora

Nygatan.

Huru länge Fitzenhagens apotek ägt bestånd, kan ej

med bestämdhet afgöras. Antagligt är emellertid, att hof-

apoteket Lejonet upptagit i sig såväl Fitzenhagens som
Philip Schmidts privilegier, i det att Daniel Roberg, som
1662 utnämndes till hofapotekare, med användande af

Schmidts lager och inventarier och med stöd af erhållet till-

stånd, öfvertog Fitzenhagens apotek samt å Norrmalm öpp-

1
Lundeqvist, Stockholms stads historia, del I.
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nade det apotek, som ännu bär namnet Lejonet. 1 Apoteket

var först beläget vid Norrmalms torg (numera Gustaf Adolfs

torg) i hörnet af Regeringsgatan men bytte sedan tvenne

gånger plats vid torget. Det flyttades därpå till hörnet af

Regerings- och Jakobsgatorna, innan detsamma 1901 af

C. W. Sebardt förlädes till sin nuvarande plats, Regerings-

gatan 8.

Kort tid efter beviljandet af Fitzenhagens privilegium

utfärdades ännu ett dylikt i Stockholm, nämligen för Anders

Månsson Biever d.
28A 1649. Apoteket förlädes emellertid

ej å Södermalm, som man kunnat vänta, utan i staden vid

Järntorget, och är det ännu i samma trakt vid Triewalds-

gränd 2 belägna apoteket Engeln. Denne Biever synes hafva

varit hufvudstadens förste svenskfödde apoteksinnehafvare,

som framgår af, hvad drottning Christina förklarar i in-

gressen till resolutionen om privilegiet, att » ehuruwähl Oss

kunde falla betänckligit att nu så hastigt tillåta något så-

dant apothekeries inrättande här i Stockholm till och öfwer

dhem som här allaredho upprättadhe ähre, lijkwäl aldenstund

denne Anders Månsson Biver är här i Wår Residence stad

födder, och nästan den förste, som sig härifrån till samme
konst och hantering slagit, och den fattat hafwer, hwarföre

hafwe Wi denne hans underdåniga begäran medh nåder

anhört, och fördenskull honom sådant welat förunna efter-

låta och priviligiera». 2

Drottning Christinas betänkligheter mot anläggande af

nya apotek synas dock snart nog hafva blifvit häfda, ty redan

d.
1

2

/ 7 1649 meddelade hon åt Samuel Ziervogel privile-

gium på anläggande af apotek i Stockholm, »emedan Wi da-

geligen se och förspörje, huruledes Borgerskapet och menig-
heten här i Wår Residencestad Stockholm märkeligen till-

1 Konfirmationen d.
,0

/5 107ö innehåller bl. a., att »ingen annan
Apothekare utan han allena må hafwa rnacht något Apothec uppå Norre
Malm att inrätta och ther öpen bod holla».

Lnl igt P. Chr. Schultzcn, skall Engeln hafva varit Carl X:s hof-

apotek under dennes tid såsom hertig.
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tager och förökas och ty fördenskull bland annat pröfwe

wara af nöden, att till menniskors sundhets uppehållande

och styrkjo, ännu ett apothek till och öfwer de förre här

i staden upprättade äro skall må blifwa anställdt och

hållet».

Af samma orsak beviljade drottningen ett år senare

d.
3% 1650 privilegium åt Casper Scheps på ytterligare ett

apotek att förläggas i staden inom broarna. De två sist-

nämnda apoteksprivilegierna synas emellertid hafva uppgått

i ett enda, ty Ziervogel, som var hofapotekare hos drott-

ning Maria Eleonora, lär aldrig hafva satt inrättandet af

sin apoteksanläggning i verket, men i stället efter drottnin-

gens död gift sig med änkan efter Scheps samt öfvertagit

det apotek, som af denne under namn af Svanen anlades

vid Svartmangatan i närheten af Tyska brunn. 1 Apoteket

flyttades 1878 af A. Mukeat till Regeringsgatan 63, där

det ännu är beläget, men är det meningen att förflytta det-

samma till Birger Jarlsgatan 19. 2

Stockholm hade alltså nu fem apotek, af hvilka fyra

voro belägna i staden och ett å Norrmalm, under det att

ännu intet blifvit inrättadt å Södermalm. Ännu 1667

torde apoteket å Norrmalm hafva existerat, ty Schering

Rosenhanes relation till regeringen om Stockholms stad

för detta år upptager fem apotekare (»mästare»). 3 Det

synes dock, som om Norrmalm senare skulle alldeles

hafva saknat apotek under någon tid, ty invånarna kla-

gade oupphörligt öfver bristen härutinnan, och det är

troligt, att Daniel Roberg ej öppnade sitt apotek förr

än 1675, alldenstund konfirmationen för honom att

1 Att döma af konfirmationen d.
u
/l 1675 för J. F. Friedenreich

torde dock apoteket Svanen vara grundadt ej endast på Casper Scheps

utan hufvudsakligen på Samuel Ziervogels privilegium.
2 Enligt P. Chr. Schultzen skall den förste apotekaren på Svanen

hafva varit hofapotekare hos konung Carl X.
8 Anställda på apoteken voro dessutom 4 »gesäller», 1 svensk och 3

utlänningar, samt 3 »pojkar», alla af svensk härkomst.

Farmaciens historia. 2
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ensam hålla apotek å Norrmalm först detta år utfär-

dades. 1

När därför Christian ITer^eus 1670 2 åt sig utverkat

rättighet att inrätta ett nytt apotek i Stockholm, anlades

detta under namn af Morianen på Norrbro midt emot

K. stallet, tydligen för att vara tillgängligt äfven för Norr-

malmsborna. Apoteket flyttades dock snart till Stortorget 3

och därifrån af Herseus till eget hus vid Mynttorget.

Det otillräckliga antalet apotek å Norrmalm föran-

ledde emellertid en borgare vid namn J. F. Lampe (Lampa)

att vid Hötorget inrätta ett fullständigt apotek, som sköttes

af en apotekaregesäll. 4 Tilltaget beifrades emellertid af

Collegium medicum, sedan affären fortgått någon tid, och

d.
13/n 1707 seqvesterades de medicinalier, som enligt för-

fattningarne kunde rubriceras såsom apoteksvaror, i närvaro

af kollegii syndikus, stadsfysikus, tvenne apotekare och

tvenne rådmän.

Efter hvad som händt, ansåg man det emellertid råd-

ligt att gifva Norrmalm ännu ett apotek, och Morianen
öfverflyttades därför 1707 af J. J. Salberg till Drottning-

gatan i hörnet af Kungsholmsbrogatan. Vid den stora elds-

vådan i Klara 1751 nedbrann detta apotek men öppna-

des ånyo i Salbergs nya hus, där det förblef, tills detsamma

1 Enligt J. F. Sachlén skall en viss Johan Lader (Ladau), som
äfven kallades hofapotekare, hafva existerat i Stockholm vid denna tid.

Möjligen är denna identisk med en i Colleg. medic. protokoll d.
12
/2 1683

omnämnd kvacksalfvare vid namn Daniel Lader, som genom K. hr. d.
J8
/a 1666 meddelats rättighet att försälja »preparerade medicamenta», och

livilken kollegium därför endast kunde förbjuda att kalla sig »medicus
regius» samt att försälja invärtes medicin.

Nagot särskildt privilegiibref för Herams har ej kunnat återfinnas,

men genom de för samtliga apotekare i Stockholm gemensamma privile-

gierna af d.
10
14. 1675, erhöll han stadfästelse på innehafvandet af apo-

teket Morianen.

Efterträdande Schmidts apotek, som vid denna tid uppgick i

Robergs.
4
Collegii medici protokoll d. U

/B 1707.

i
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af G. Carlsson 1825 flyttades till hörnet af Drottninggatan

och Lilla Vattugatan, hvarest det ännu är beläget. Morianen

blef vid sitt anläggande änkedrottning Hedvig Eleonoras

hofapotek och 1719 under J. J. Salbergs tid äfven ami-

ralitetsapotek.

Södermalm fick längst vänta på eget apotek, ty ehuru

denna stadsdel redan 1663 hade ett invånarantal af omkr.

3,500 skattebetalande personer, blef först d.
15

/i 2 1674 privi-

legium utfärdadt för ett apotek därstädes. Jurgen Brandt
erhöll nämligen då tillstånd att å Södra malmen inrätta ett

apotek. Då detsamma, som benämndes Örnen, emellertid

ej beredde sin innehafvare tillräcklig utkomst, blef apoteket

med magistratens tillstånd och på änkedrottning Hedvig

Eleonoras förord 1 1677 flyttadt till Stortorget, där nu plats

fanns ledig, sedan Morianen förflyttats till Mynttorget.

Apoteket, som ännu är beläget vid Stortorget, förändrade

1721 sitt namn till Förgyllda Korpen, hvartill dåvarande

innehafvaren H. L. Dowe erhållit vederbörligt tillstånd.

Södermalm kom på detta sätt att ånyo sakna apotek,

men på grund af upprepade framställningar om behofvet

af ett dylikt, erhöll Georg Fredrik Strobell omkr. år

1690

2

privilegium på inrättande af ett nytt apotek i denna

stadsdel. Apoteket anlades under namn af Enhörningen
i Götgatsbacken. Efter eldsvådan 1759 inrymdes det någon
tid i stadshuset vid Peter Myndes backe men flyttades åter

till sitt förra ställe, sedan huset, där det först var beläget,

blifvit ställdt i brukbart skick. Af J. Svahn förlädes det-

samma sedermera till Mariagatan samt af A. Pripp därefter

till början af Hornsgatan, hvarifrån det 1905 af dess dåva-

rande föreståndare, J. A. Elfström, flyttades till Horns-

gatan 29 A.

1
>af den serdeles omvårdnad Wi hafve för Apotekaren Georg

Brandt, hvilkens hustru Oss i många år troligen och väl uppvaktat
hafver — .»

2
Privilegiibrefvet har ej återfunnits, men K. rcsol. d.

10
/i 2 1094

tillkännagifver, att privilegiet blifvit beviljadt.
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Ehuru en jämförelsevis uug stadsdel, fick Ladugårds-

landet kort efter Södermalm sitt första apotek, då Johan

Berent d.
4
/io 1692 erhöll privilegium på att anlägga ett

sådant. Apoteket inrättades under namn af HvitaBjörn 1

först vid Ludvigsbron (Nybron) i hörnet af Nybrogatan och

Smala gränd, men flyttades, sedan detsamma 1701 ödelagts

af en eldsvåda, till Nybrogatan 14 och därifrån 1873 af

G. Ltjndell till N:o 15 B vid samma gata. 2 Af A. W. Sö-

dermark förlädes detsamma 1907 till Nybrogatan 21.

Redan d.
12
/h 1693 utfärdades privilegium på ytterligare

ett apotek i Stockholm nämligen åt Casper Ziervogel, som

af änkedrottning Hedvig Eleonora antagits till hofapotekare.

Han erhöll tillstånd, att »inrätta här uthi staden på något

honom lägiligt ställe, et fullkommeligt beständigt apotheque,

skolande han wijd detsamma hafwa till at nyttia och åth-

niuta alla dhe privilegier och frijheeter, som dhe andre

Hoff-Apothekarne ähre förundte». Ziervogel utnämndes d.

1
/i 1694 äfven till hofapotekare hos Carl XI, och apoteket,

benämdt Kronan, fortfor att vara hofapotek till 1818, då

Lejonet återfick denna funktion. 3 Ursprungligen anlagdt

vid Storkyrkobrinken, inrymdes det efter slottsbranden 1697

under några år i ett hus vid Svartmangatan nära Tyska
kyrkan, tills detsamma af E. Georgii 1710 flyttades till

Mynttorget d. v. s. till Morianens gamla plats. Af J. Chr.
Georgii förlädes apoteket 1773 till N:o 5 Myntgatan och
slutligen af K. Engelbrecht 1891 till Stora Nygatan 27.

Efter apoteket Kronans anläggande, hade Stockholm
nio apotek, och i K. br. d.

10
/ia 1694 förklarar Carl XI,

Apoteket anses liafva erhållit sitt »tecken» på grund af sin an-

läggares namn.

Under H. IIenriksson-Schui/tz’ tid var apoteket änkedrottning
Lovisa Ulrikas kofapotek.

Anledningen till, att Kronan äfven antogs till Konungens kof-

apotek, anses kafva varit den, att det hittillsvarande kofapoteket Lejo-

net, som efter Daniel Robergs död för änkans räkning förestådts af en
utländsk provisor, blifvit så illa skött, att ett nytt hofapotek ansågs vara
af behofvet.
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att ehuru genom K. br. d.
J% 1675 angående »Privi-

legium för sampteliga apothekare här i Stockholm» anta-

let apotekare blifvit bestämdt till sex, nämligen Lejonet,

Morianen, Engeln, Svanen, Markattan ocb Örnen, »så

hafwe Wij dock sedermehra ey ungå kunnat för een

ocb annan angelägen orsaaks skuld, at öka be:de antal

med ännu trenne nya apotheqc här uthi ber:e Resi-

dentz stadh, men som Wij pröfwe stadhen med Malmarne

således nogsampt wara försedde med bemelte antal af apo-

theqc; Altså wele Wij hermedh icke allenast hafwe stadgat

at uthom desse nije apothequen, hwilke för tijden wärke-

ligen äre, inge fleere nu eller framdeles, under bwad namn
eller prsetext det ock wara må, bär i staden eller på Mal-

marne skole inrättas eller anordnas, uthan förordna jemväl

härigenom att dhe apotbequare, som hafwe fått tillstånd att

inrätta deras apothequer på Södermalmen och Ladugårds-

landet, hädanefter skole wara förbundne dhem därsamma-

städes att hålla och eij få transportera dhem in uthi staden,

de därsammastädes inrättade till hinder och skada».

Det dröjde också ända inemot midten af 1700-talet,

innan något nytt apotek anlades i Stockholm. Visserligen

hade farmacie studiosus J. G. Schmieder 1725 påbörjat an-

läggning af ett apotek vid Drottninggatan, men han måste

afstå från dess fullbordande på grund K. Maj:ts afslag

å hans ansökan om erhållande af privilegium på detsamma.

Vid denna tid hade emellertid hufvudstadens folkmängd

ökats så betydligt, att densamma 1751 1 utgjorde 55,700

personer, hvadan behofvet af flera apotek gjorde sig gäl-

lande isynnerhet å Norr- och Södermalm samt Kungsholmen,

hvilken stadsdel hittills saknat apotek. 2 Framställningar i

syfte att erhålla lättare tillgång till medicin hade också upp-

1 Lundeqvist, Stockholms stads historia, dol I.

2 År 1731 funnos i Stockholm 4,633 privata hus, fördelade på föl-

jande sätt: Staden inom broarna 637, Norrmalm 1,463, Södermalm 1,660,

Ladugårdslandet 632, Blasieholmen 30 samt Kungsholmen 111. (J. G.

Riidling, Det i flor stående Stockholm.).
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repade gånger blifvit gjorda af dessa stadsdelars inbyggare

men utan resultat. När emellertid 1757 och 1759 ansökningar

inlämnades om tillstånd att anlägga trenne nya apotek, till-

styrkte Collegium medicum äfven bifall till dessa och d.

2%2 1759 resolverade K. Maj:t, att trenne nya apotek finge

i Stockholm inrättas.

Då apotekarne i hufvudstaden fingo kännedom om detta

beslut, anhöllo de emellertid att gemensamt få uppsätta de

nya apoteken samt sköta dem genom provisorer, härvid

stödjande sig på ofvan anförda K. bref samt det gemen-

samma privilegiet af d. 1675 samt 1739 års medicinal-

taxa. I företalet till denna heter det näinligen, att apoteken

»krafteligen blifwa beskyddade wid de K. Privilegier och

förmåner, som theras societet nådigt förlänte äre, samt ei

belastade med nya swårigheter och pålagor». Härtill räk-

nade apotekarne den svårigheten »som den känbaraste,

at se sit antal här i staden til deras oboteliga skada ökas».

Apotekarnes erbjudan afslogs dock af K. Maj:t efter

kollegii hörande, men Apotekaresocieteten i Stockholm
motsatte sig det oaktadt med stor ihärdighet anläggan-

det af de nya apoteken samt gjorde till och med svårig-

heter vid examinerandet af de nyutnämnda apotekarne.

J. M. Wirrwachs samt J. J. Salberg, hvilka voro tillkallade

vid examen, nekade sålunda att deltaga i denna och af-

lägsnade sig vid alla tre examenstillfällena, hvarpå apo-

tekaresocieteten hos K. Maj:t anförde klagomål öfver, att

examen obehörigen blifvit af Collegium medicum ensam
anställd, »hwilket så mycket mera synes förtiena rättelse,

som, ehuru grundelig insigt man ock wil supponera, at

Collegii ledamöter äga uti det Pharmaceutiska, den dock
merendels är 1 heoretisk och derigenom aldrig utrönas kan
hwad färdighet examinandus äger uti utöfningen af hand-
grepen, hwilket med Lagens stadgande tydeligen påsyftas».

Kollegium å sin sida anförde hos K. Maj:t klagomål
öfver apotekarnes beteende, hvarpå högstdensamma resol-

\erade, att apotekarna »wid de nu återstående examina sin

v
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pligt härutinnan wid 100 dalers wite böra fullgöra, ty

hafwen I dem sådant til deras efterrättelse att förständiga».

De nya privilegierna blefvo d.
5
/s 1760 utfärdade af

K. Maj:t, som tillika hänvisade apotekarne att med sina

besvär vända sig till Rikets ständer. I sin till dessa 1761

inlämnade besvärsskrift anhåller äfven Apotekaresocieteten,

»att hvad i förberörde måtto societeten öfvergått, måtte

ändras och rättas, så mycket mera som för de trenne apo-

thekaregesäller, hvilka till societetens förfång vunnit det

öfverklagade bifallet andra ställen i riket kunna utses, och

societeten dessutom förbinder sig att till deras skadelös-

hållande af dem inköpa efter inköpspris det förråd af dug-

liga materialier, hvarmed de äro försedda». Societeten an-

höll därför, att Ständerna måtte befästa densamma nu och

för all framtid vid dess lagfångna privilegier. Oaktadt

Societetens yrkande, gjorde dock Ständerna icke någon än-

dring i K. Maj:ts beslut. 1

De tre nyinrättade apoteken voro Ugglan, Hjorten

och Gripen.

Ugglan förlädes af sin förste privilegieinnehafvare Lars
Sandberg till Hötorget, ursprungligen med namnet Elgen. 2

Innan Sandberg ännu fått apoteket färdigt, sålde han

dock 1761 sina privilegier till Pehr Christoffer Schultzen,

hvilken alltså torde få anses hafva varit apotekets förste

innehafvare, och hvilken äfven 1762 med K. Maj:ts tillstånd

förändrade dess namn till Armerade Ugglan. I slutet af

1700-talet flyttades apoteket till Drottninggatan 59 och kvar-

blef därstädes till 1892, då detsamma på grund af egendo-

mens ombyggnad öfverflyttades till en provisorisk lokal belä-

gen i huset Drottninggatan 68. År 1894 återflyttades apoteket

af sin dåvarande föreståndare J. A. Hedman till sin forna plats.

Hjorten, ursprungligen benämndt Stående Hjorten,

1
Striden om de nya apoteken var likväl icke härmed afslutad, utan

fortsattes ännu ett år med ganska liflig polemik i en del tidningar. So

A A. Hjelt, Svenska och Finska Medicinalverkets historia. III, sid. 364.
2
Enligt P. Chr, Schultzen »emedan det inrättades af en gestrike»,
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anlades å Kungsholmen af den förste innehafvaren af privi-

legiet, Gottfrid Hahr, i huset Iiandtverkaregatan 8, som

var hörnhus till Glasbruksgränden, men flyttades af samma
ägare 1769 till Handtverkaregatan 4, innan det ånyo för-

lädes till N:o 8 samma gata. Apoteket kvarblef här, tills

det 1889 af R. Norselius flyttades till Schéelegatan 14. 1

Gripen inrättades af sin förste ägare, Carl Magnus
Bonge, vid Götgatan i närheten af källaren Hamburg men
flyttades 1768 till hörnet af Högbergs- och Götgatan, hvar-

ifrån detsamma af A. Ithm^us förflyttades till Götgatan 21. 2

Efter striden om inrättandet af de sistnämnda trenne

apoteken dröjde det öfver femtio år, innan något nytt apo-

teksprivilegium blef beviljadt i Stockholm. Visserligen sökte

G. E. Georgii 1805 samt senare C. F. Plageman 1809 få

rättighet att anlägga ett apotek vid Adolf Fredriks torg å

Söder, men båda ansökningarna afslogos. Först d.
14
/s 1816

utfärdades ett nytt K. privilegium, i det att Carl Fredric
Plageman, med afseende å sökandens synnerligen väl vits-

ordade insikter i farmaceutisk kemi, erhöll såsom en »per-

sonal rättighet» tillstånd att i hufvudstaden anlägga apotek,

»men med skyldighet att åt de farmacie studerande, som det

önskade, lemna undervisning i kemi», samt »utan att det

nådiga privilegium, Wi honom nu derå meddele, får på nå-

gon annan transporteras».

Under namn af instruktionsapoteket Nordstjernan 3 an-

lades apoteket i huset Drottninggatan 96, som var hörn-

hus till Adolf Fredriks bredgata, men flyttades år 1829, då
Vetenskapsakademien inköpt detta hus, till Drottninggatan 84.

Enligt P. Chr . Schultzen skall det först hafva varit meningen att

gifva apoteket namnet Upplands vapen, på grund af att Kungsholmen
till en del är beläget i Uppland.

2 Enligt P. Clir. Schultzen erhöll apoteket, såsom varande beläget

i Södermanland, namn efter detta landskaps vapen.
Ehuru tillkommet efter år 1800 har äfven detta apotek upptagits

på grund af de särskilda omständigheter, under livilka dess anläggande
blef beviljadt.
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Sedan Plageman d.
26
/io 1833 erhållit tillstånd att öfverlåta

apoteket till annan person, »hvilken Sundhetskollegium pröf-

vade innehafva erforderliga kunskaper för att blifva in-

struktionsapotekare», öfvertogs detsamma 1852 af F. R.

Kindstrand x

,
hvilken 1854 förläde apoteket till Drottning-

gatan 71 A.

I landsorten synes under 1500-talet knappt något apo-

tek hafva blifvit upprättadt och under 1600-talet endast ett

fåtal. Sedan emellertid åtskilliga utländska farmaceuter in-

kommit i riket, och i samma mån antalet svenska farma-

ceuter ökades, begynte ansökningar om att få anlägga apo-

tek allt oftare förekomma, och under 1700-talet finner man,

att en afsevärdt stor mängd apotek blefvo anlagda i lands-

orten. Ett stort antal af dessa förde emellertid ett tynande

lif, lämnande sina innehafvare en knapp utkomst. Dels där-

för dels till följd af den rådande bristen på läkare, hände det

ej sällan, att apotekaren i någon centralt belägen stad erhöll

rättighet att förse de öfriga städerna i länet med erforderlig

medicin. Det förekom därigenom mången gång, att samma
apotek kunde bestå sig med flera filialer. Om vederbörande

apotekare alltid begagnat sig af denna medgifna rättighet i all

dess utsträckning, kan ej med säkerhet afgöras, lika litet som
man i hvarje fall vet, huru länge dessa filialer existerade,

innan de blefvo själfständiga. Måhända upphörde äfven en

och annan af dem efter någon tid. Af dessa orsaker, och

då det hände, att apotek anlades först längre tid, efter

det privilegiet blifvit beviljadt, liksom tvärtom ej sällan

1 På grund af begärdt förtydligande angående innehafvarens rättig-

het att försälja apoteket, meddelades genom K. resol. d.
22
/e 1859, >att

det må vara ägaren till Nordstjernan och hans rättsinnehafvare till-

låtet att berörda apotek till annan person i vanlig ordning öfverlåta,

dock endast till den, som af Sundhetskollegium pröfvas innehafva do

egenskaper, hvilka för fullgörande af den vid privilegiet fästadc under-

visningsskyldighcten erfordras».
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apotek, först lång tid efter det de blifvit anlagda, fingo

privilegier för sig utfärdade, kan antalet, under 16- och 17-

hundratalen i landsorten anlagda apotek, svårligen exakt

uppgifvas.

Enligt sannolikhetsberäkning 1 torde under 1600-talet 18

apotek hafva blifvit anlagda i landsorten.

Under loppet af 1700-talets första hälft ökades an-

talet med 18

Under de nästföljande 25 åren tillkommo 26

och under 1700-talets sista kvartal 21

Summa 83

Lägger man härtill de i Stockholm befintliga apoteken, 2

så finna vi, att antalet till år 1800 i Sverige anlagda apotek

belöper sig till 95.

En i kronologisk följd uppställd, närmare redogörelse för

de första landsortsapotekens uppkomst lämnas i det följande.

Västerås
,
Hjorten. Redan 1525 skall en apotekare

vid namn Mäster Johan hafva existerat där. 3

Det är troligt, att denne apotekare sålde medicinalier från

öppen butik, naturligtvis jämte specerier, ty konung Gustaf I:s

registratur upptager ett öppet bref af d. Va 1552 för Peder
Johannis »opå en bodh och tompt, boden ståår opå hörnet

opå torget vid korsett udi Vesterårs, som Johan Apothe-

kere hans fader hafft haffwer». Sedermera nämnes först

1661 en man vid namn Jacob såsom apotekare här. På
magistratens kallelse erhöll därpå Georg Hoffman d.

13/u

1674 privilegium på att vara apotekare ej endast i Västerås

utan äfven för städerna Arboga, Sala och Köping.
I slutet af 1600-talet sjmes Västerås hafva haft tvenne

apotek, ty 1699 erhöll Johan von PIusum af magistraten

1 A. I. Wistrand, Minnesbok för apotliekare och farmaceuter.

I Stockholm anlades på 1600-talet 9, under första hälften af 1700-

talet intet, under do påföljande åren 3 och uuder 1700-talets sista

kvartal intet apotek.
8 Hans Hildcbrand Sveriges medeltid, sid. 484.
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rättighet att etablera sig som apotekare där, men upphörde

med rörelsen, då han 1704 afflyttade till Falun och efter

A. G. Stida öfvertog apoteket därstädes. I Västerås fanns

sedermera endast ett apotek, tills Zimmerman 1795 erhöll

tillstånd att anlägga ett andra. 1

Malmö, Provincialapotheket. 2 Redan 1554 S3
rnes i

denna stad apotekare hafva funnits, ty enligt dess kyrko-

böcker begrafdes där detta år hustrun till Rasmus apotekare.
o

Är 1571 d.
4
/4 d. v. s. under danska perioden erhöll

Erasmus var dem Brucke genom kungabref rättighet att

bosätta sig i Malmö samt att där inrätta apotek, och år 1601

belönades Mäster Antonius af stadens styresmän med 40

mark till hushyra på grund af sitt välförhållande såsom

apotekare. Hans efterträdare synes hafva varit Erasmus

Paludanus men redan år 1608 nämnes Gregers såsom

apotekare.

D. 8
/i 1644 kallades apotekaren i Lund Baltzar Strobceus

till apotekare i Malmö, och denne torde till efterträdare

hafva haft Valentin Zimmerman, livilken d.
10

/i 2 1655 om-

nämnes i Malmö rådstuprotokoll såsom sådan. Han synes

hafva varit mindre skötsam, ty d.
7
/ö 1666 dömdes han af

rådsturätten, att inom 15 dagar infria en skuld till hospi-

talet på »300 slette daler» samt att afflytta från stadens

hus, på det att apotekaren Jacob, »som hit til staden blifwit

vocerit», måtte kunna inflytta. Denne var sannolikt den af

Sacklén såsom Malmö förste apotekare omtalade Jacob

Butzow.

Den sista ägaren af provincialapotheket var Gustaf Lind-

blom, som 1767 frånträdde detsamma på grund af skuld. 15

Arboga. Redan tidigt torde denna stad hafva haft apo-

tek, ty enligt rådstuprotokollet d.
20/n 1598 blef mäster

Dionysius denna dag antagen till stadsläkare därstädes samt

meddelad tillstånd att inrätta apotek. Längre fram d.
6/n 1666

1 Se Västerås, Bä f vem, sid. 48.
2
Uppgifterna om Malmö äro meddelade af Isidor Nordin.

8
Se Malmö, Fläkta Örn, sid. 39.
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finner man hurusom Christian Bedart anhållit att, »eme-

dan han här hafwer köpt en gård och således hafwer lust

at sig här nedersättja», få upprätta ett apotek. Detta be-

viljades honom äfven af borgmästare och råd.

Staden måtte senare alldeles hafva saknat apotek, ty

enligt privilegium af d.
13/u 1674 ägde apotekaren i Västerås

G. Hoffman rättighet att förse äfven staden Arboga jämte

Sala och Köping med läkemedel. Under åren 1693—1701

fanns dock i Arboga en apotekare Carl Lindh, troligen med
själfständiga privilegier, ty det heter om honom, att han af

borgmästare och råd förständigades »att emot betalning

aflåta till stadsfältskären, hvilka medikamenter och olieteter

som kunna åstundas, vid tintor och förlust af privilegier,

om sådant vägras».

1

Måhända saknade staden sedermera ånyo under någon

tid apotek, ty Sacklén uppgifver, att först 1748 själfständigt

apotek här skall hafva blifvit inrättadt af Johan Nordstedt,

som därtill erhållit privilegium.

Halmstad
,
Vakteln. Redan 1617, under danska perio-

den, skall här hafva funnits en apotekare vid namn Casper

Rask. 2 Under svenskt herravälde utfärdades det första

privilegiet d.
19
/s 1674 för Johan Jacob Goldtfus.

TJppsala, Kronan, akademiapoteket. Privilegium å ett:
|

apoteks upprättande »vid och under Upsala Academie»

erhöll Simon Wollimhaus d.
24

/i 1628 3
,
hvilken rättighet af

Drottning Christina ytterligare bekräftades genom utsträckta
|

privilegier d.
18
/c 1648. De akademiska konstitutionerna af

1655 upptaga sedermera närmare bestämmelser, angående

apotekets förhållande till universitetet. 4

1 Isidor Nordins anteckningar.
1 Ej Rost såsom Sacklén uppgifver. (I. Nordins anteckningar).
B Sacklén håller för troligt, att Simon Berchelt 1583 varit apotekare

i Uppsala, på den grund att konungen detta år förlänat honom ett hus-l

»vid ån pa studentholmen* därstädes. Bevisligen var emellertid Berchelt
|

hofapotekare hos konung Johan III åren 1580—1592. Se härom sid. 9
4 Då stadsfysikus i Uppsala C. E. Boechler hos Collegium medicuir

anförde klagomål öfver att icke hafva blifvit kallad att deltaga i en é.i
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Nyköping, Gripen. Redan 1634 torde denna stad

hafva erhållit apotek, ty rådstuprotokollet för detta år om-

talar, att ett apoteksprivilegium d.
14

/s blifvit beviljadt för

Jacob Grassman, som förut varit lifbarberare hos konung

Gustaf II Adolf, hertig Carl Philip och änkedrottning

Christina af Holstein samt sedermera stadsbarberare i Ny-

köping. Privilegiet förnyades i sept. 1641, 1 men apoteket

måtte längre fram hafva upphört, ty Sacklén omnämner ej

någon apotekare i Nyköping förr än 1681. Detta år d.
5
/10

erhöll apotekaren i Norrköping Christian Wolluhn 2
till-

stånd att här inrätta ett apotek samt till underlättande häraf

tullfrihet för medicinalier till ett värde af 100 dal. smt.

Själfständigt blef apoteket, då D:r Samuel Skragge 1692

inköpte detsamma af Wolluhn.

På landshöfdingen grefve Bielkes hemställan om nöd-

vändigheten af ännu ett apotek i Nyköping, erhöll Anton
Siefwers d.

8
/s 1763 privilegium att inrätta ett sådant.

Han afled emellertid kort tid före apotekets öppnande,

hvarför privilegiet jämte lager och inventarier af arfvingarna

försåldes till Anders Hindrich Joachim Reichenbach,

dåvarande ägare af det äldre apoteket, med hvilket det

nya alltså blef förenadt.

Kristianstad, Svanen. Ar 1637 erhöll Jörgen Knip-

hopp privilegium att därstädes ensam handla med specerier

och apoteksvaror, och på 1680-talet hade Severin Lund apo-

tek här, ehuru det var i »slätt tillstånd». Dessa tvenne

apotekares tillstånd att försälja läkemedel var sannolikt

apoteket 1777 verkställd visitation, förklarade medicinska fakulteten att på
grund såväl af Petter Gottpreds 1663 erhållna privilegier, hvilka seder-

mera blifvit från man till man transporterade och hvarje gång af K. Maj:t

bekräftade som af akademiens konstitutioner, skulle apoteket helt och hållet

lyda under universitetet med uteslutande af stadens borgerskap samt

följaktligen äfven af stadsfysikus och stadsfältskären. (E. A. Hjelt
,
Svenska

°- Finska medic. verk. hist. III, sid. 420).
1 A. T. Wistrand, Kort framställning af Statsmedicinens uppkomst

och utveckling i Sverige. Hygiea 1851, sid. 13.
2 Se Norrköping, Kronan, sid. 34.
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meddeladt af borgmästare och råd, ocli förhållandet var an-

tagligen detsamma för Jacob von Dohren, hvilken efter dem
höll apotek i staden. 1 Det första egentliga privilegiet synes

hafva blifvit utfärdadt d.
8
/i 1697 för Johan Samuel Rachel,

som var måg till Dohren.

Kalmar
,
Lejonet. 2 Den förste apotekaren här be-

nämnes Philip. Han kallas i stadens dombok »gamle apo-

thecaren» och nämnes i rättegångshandlingen 1630—1642

emellan slottsskrifvaren Börge Persson och honom. Jämte

Philip hade i Kalmar äfven nedsatt sig en apotekare vid

namn Adam, som försålde apoteksvaror, men när Philip

1638 af borgmästare och råd åt sig utverkat privilegier och

blifvit i staden »till en rätt apothekare» antagen, instämde

han sin konkurrent för rätten, hvarpå Adam förständigades

»att icke blanda sig i apotekaresakerna».

3

Efter honom erhöll Johannes Styr 1639 K. privile-

gium å en apoteksinrättning i Kalmar.

Staden hade på 1700-talet en kortare tid tvenne apotek.

Då nämligen Samuel Lundh 1775 på auktion inropade af-

lidne Johan Nordstedts apotek jämte gård, medföljde ej

1 Isidor Nordins anteckningar.
2 Anteckningarne om Kalmar äro meddelade af apotekare Olof

Wilner samt ställda till förfogande af I. Nordin.
3 Först vid tiden 1630—1638 torde farmacien hafva blifvit ett privi-

legieradt yrke i Kalmar. År 1620 fanns ingen apotekare därstädes, hvil-

ket framgår däraf, att konung Gustaf II Adolf, som detta år befann sig i

Kalmar för att från Brandenburg mottaga sin unga brud, i bref till

Axel Oxenstjerna beklagade sig öfver, att han ingenting där kunde erhålla,

som till konfekt och sockerbageri hörde, hvarför rikskansleren befalles

taga med sig dit apotekaren Casper König.

Tillgång till medikamenter torde dock hafva funnits, ty bårdskä-

rarne hade sig upplåten en krydd- eller örtagård, kallad »Kridegården»,
som låg inne i staden vid Södra Portsgatan. Själfva huset kallades

»Krideriet». I Kridegården och Krideriet odlades och preparerades såväl

inhemska som äfven utifrån kommande läkemedel, hvilket framgår af de
för Johannes Styr utfärdade privilegierna, enligt livilka han tillerkännes

rätt att ensam tillverka och försälja »alla olieteter och andra specerier

af Krideriet». (Kalmar stads dombok).
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privilegiet i köpet, hvarför änkan med vederbörligt tillstånd

transporterade detsamma på Gustaf Korsseman. På grund

af- dessa privilegier anlade denne därpå ett nytt apotek.

Endast ett par år hade dock Kalmar dessa tvenne apotek,

ty 1779 öfverlämnade Lundh lager och inventarier å sitt

apotek till Korsseman samt lämnade staden.

Göteborg, Enhörningen. Detta apotek anlades redan

1641 af Kilian Treutiger, som af borgmästare och råd

d.
8
/8 1642 erhöll tillstånd att här »hålla ett fullkombligit

Apothec», hvarjämte han tillförsäkrades »ett stijcke Land
till een örtagård, derutinnan han kan hafwa fritt at plantera

allehanda örter, som till hans Apothec ähre nödige, så widt

det sig här låter göra». K. privilegium utfärdades seder-

mera för honom d.
3% 1652. 1

Falun. På rekommendation af öfverbergmästaren

H. M. Teet antogs Zacharias Speckt 2 1643 af borgmästare

och råd till apotekare här med förmåner af »nödiga bonings-

rum jemte laboratorium, uthus, tomt till kr}7ddgård samt

100 dal. smt. årlig lön». Af bergslagen åtnjöt han där-

jämte 60 dal. smt.

Lund
,

Universitetsapoteket Svanen. D. 24/u 1635 er-

höll Baltzar Strob^us kunglig dansk fullmakt på inrät-

tande af ett apotek därstädes med rätt att få åtnjuta de friheter

»som hans Formsend, apothekere sammesteds for hannem

1 Det synes som hade tillgång till medikamenter funnits mycket

tidigt i Göteborg. Staden anlades omkr. år 1619 och i den tyska kyrkan

Kristines bcgrafningsbok för d.
30
/8 1 62 5 står antecknadt: >Ist des Abpe-

teckers Kindt zu der Erden bestelligt». Namnet på denne apotekare, som

förmodligen var den förste i Göteborg, känner man icke, men han lefde

troligen till slutet af år 1640, ty d.
7
/n samma år erlade hans arfvingar

afgift till kyrkan. (Isidor Nordins anteckningar).

2 Icke Specht såsom Sacklén uppgifver. Åtminstone stafvas hans

namn Speckt af hans efterträdare Peter Wilde i dennes annotation:

»Anno 1649 bin ich zum ersten mahl nacli Fahlun gereist und bein

Apotheker Zacharias Speckt ein Jahr serviret». (I. Nordins anteckningar).
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nydt og haft have». 1 Af denna fullmakt synes framgå, att

Lund långt förut måtte hafva haft apotekare eller apotek.

Enligt Malmö rådstuprotokoll d.
8A 1644 kallades Strobseus

sedermera till apotekare i denna stad.
2 Hvilket år apoteket

blef akademiapotek, har ej kunnat utrönas, men enligt K.

resol. af d.
15
/s 1688 uppbar Christian Erman i sin egen-

skap af akademiapotekare 50 dal. smt. i hushyra. Troligt

är dock, att apoteket redan omkr. 1668, då universitetet

upprättades, blef universitetsapotek.

Staden hade på 1700-talet under några få år tvenne

apotek. D. 5/u 1700 uppvisade nämligen Jacob Diderich

för magistraten guvernören C. G. Rehnschiölds fullmakt för

honom af d.
28

/e s. å. att vara »Apothecare uthi staden Lundh»,

men troligen af den anledningen att apoteket sköttes mindre

väl, så förklarade Kammarkollegium 1708 3
,
att »Daniel Keh-

ler allena bör handhafvas vid Apotheket här i staden och

Jacob Diderich får söka på en annan ort sin näring bruka».

Landskrona, Lejonet. 4 Såsom apotekare här nämnes

d.
6
/ö 1649 Valentin Zimmerman, hvilken senare dock

synes hafva aflyttat till Malmö. 5

Det torde vara sannolikt, att apotekare äfven sedermera

funnits i Landskrona innan Johan Gasséus, lifländare till

börden, d.
17

/2 1718 af magistraten erhöll privilegium att

hålla apotek här. I konceptet till privilegiiskrifvelsen står

nämligen: »— göre vetterligt att såsom medelst apothekaren

Gustaf Wiklands

6

transporterande etc.»

Jönköping, Lejonet. På grund af rådsturättens be-

slut d. */8 1656 erhöll mäster Liborius magistratens tillstånd,

1 H. Rörtlcim
, Apothekervsesendets oprindelse og udvikling sterlig

i Danmark.
2 Isidor Nordins anteckningar.
3 Lunds rådstuprotokoll d.

28/n 1708. Meddeladt af apotekare Fr.

Montclin.

* Isidor Nordins anteckningar ur Malmö länsarkiv.
6 Se Malmö, Provincialapotheket, sid. 27.
0 Sannolikt samma Wikland, hvilken 1720 erhöll tillstånd att upp-

rätta apotek i Borås.
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att i staden inrätta ett apotek med förmånen af fri lokal i

stadens hus under två år, eller ock skulle han bekomma
motsvarande hyra. Enligt stadens dombok d.

5
/i 2 1664 an-

togs sedermera Gottfredh Gensell till apotekare här, men
Jönköping synes dock längre fram hafva saknat apotek, ty

i Göta hofrätts protokollsbok för 1677 förekommer »Missive

til H. excell. Presid. Högvälb. Grefve Posse», angående bl. a.

nödvändigheten af att anskaffa ett apotek i staden »efter

wår Medicus dhen af oss hijt kallad är, säger sigh här intet

stort wara nyttig, dher icke något Apothek blifwer uprät-

tadt, hwarest hans prsescriptioner säkert och uthan pericel
o

måge tempereras och göras : dy hafwer Mr Chistjan Alden-

kerrst sigh prsesenterat sådant perfect ett Apothek att wilja

uprätta», om han beviljades de då för tiden vanliga för-

månerna. Apoteket blef äfven samma år inrättadt.

Kungcilf. Enligt den danske författaren V. Ingerslev,

fick staden 1657 apotek, »då Martin Strob^us d. 27 April

d. a. fick Privilegium paa at anlsegge et saadant».

1

Först d.
14
/io 1777 skall Kungälf emellertid hafva fått

själfständigt apotek, då Adam Rönnerberg erhöll K. privi-

legium på ett sådant.

Göteborg
,
Kronan. Apoteket anlades under namn af

provincialapotheket Strutsen af Johannes 2 von Ackern,

som därpå erhöll privilegium d.
4
/s 1658. P. Neresitts än-

drade dess namn till Stjernan, och F. M. Luuth gaf slut-

ligen detsamma 1724 namnet Kronan.

Gäfle, Lejonet. Det första apoteket här torde hafva

anlagts af Nils Simonsson Wolimhaus, hvilken emellertid

1659 afflyttade till Uppsala för att där öfvertaga sin faders

apotek.

Sala. I likhet med Arboga och Köping hade Sala un-

der lång tid blifvit försedt med läkemedel från Västerås,

enligt för G. IJoffman d.
13/n 1674 utfärdade privilegier,

1

Isidor Nordins anteckningar.
2 Ej såsom Sacklén m. fl. uppgifva Jacob. (T. Nordins anteck-

ningar).

Farmaciens historia . 3
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tills omsider Peter Nystedt d.
2% 1755 erhöll privilegium

på att inrätta ett själfständigt apotek.

Helsingborg, Kärnan. Det första apoteket anlades

af Mathias Rodhe, som d.
19
/o 1676 erhöll privilegium på

detsamma.

Norrköping, Kronan. Såsom stadens förste apotekare

omtalas Mathias Krein, ehuru man ej med säkerhet vet, vid

hvilken tid han existerat. Han efterträddes troligen af

Christian Wolluhn, hvilken 1679 innehade apotek därstä-

des. Sedermera skall en viss Erlandsson hafva innehaft

apotek i Norrköping men öfverflyttat detsamma till Linkö-

ping, då Norrköping 1719 nedbrändes af ryssarna. Efter

stadens återuppbyggande skall Erlandsson ånyo hafva idkat

apoteksrörelse i densamma. Detta torde dock vara ovisst,

ty Justus Henrich Nauman, som 1719 erhöll K. privilegium

på anläggandet af ett apotek i Linköping, öfverflyttade 1720

på Kammarkollegii tillstyrkan denna rättighet till Norr-

köping och anlade där nuvarande apoteket Kronan. •

Karlskrona, Göta Lejon. Hvem, som först anlagt

apotek i denna stad, är ej kändt. Traditionen vill veta,

att det första apoteket blifvit ditflyttadt från Ronneby. 1

Först 1658 finnes i flottans hufvudbok omnämnd en ami-

ralitetsapotekare vid namn Heming Hintz. Amiralitets-

apotekarne voro dock ej bosatta i Karlskrona förr än efter

1680, då staden anlades, och flottan här fick en liufvud-

station. De synas i början uteslutande hafva varit anställda

i flottans tjänst med fast lön, hvarjämte staten bidrog till

inköp af nödiga medikamenter. År 1700 stadgade emellertid

K. Maj:t d.
3%: »Att som K. Maj:t i nåder godt funnit

förordna, att amiralitetsstaten hädanefter skall blifva betje-

nad med Medikamenterne på lika sätt, som det sker vid
K. Hofvet i Stockholm, skall amiralitets apotekaren af egna
medel providera och förse apoteket, så med materialier af

simplicibus, som med compositis medicamentis, samt att

1 Se Ronneby, Bid. 89.
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han och ingen annan skall founera Convoj och Fält-

kistorne.» Efter denna tid torde alltså de för flottan be-

höfliga läkemedlen hafva levererats af den apoteksinnehaf-

vare, som blifvit utnämnd till amiralitetsapotekare.

Som förut omnämndts, utnämndes år 1719 J. J. Salberg

å Morianen till amiralitetsapotekare i Stockholm.

I Karlskrona skall det omkr. år 1700 hafva funnits

tvenne amiralitetsapotekare, af hvilka den ene hette Johan

Ferber.

Om någon af dem eller båda innehaft apotek, känner

man ej. Senare fanns emellertid endast ett apotek i staden,

ty Johan Eberhard Ferber, som 1701 efter sin fader,

ofvannämnde Johan Ferber, utnämndes till amiralitetsapo-

tekare, erhöll såväl genom magistratens utnämning d.
21
/e

1705, som ock genom K. Rådets resolution d.
6
/a 1711 till-

stånd, att ensam innehafva amiralitets- och stadsapotek.

TJmeå. Redan 1690 erhöll regementskirurgen Johan

Henric Schönheit tillstånd att här hålla ett medikaments-

förråd med skyldighet att förse hela länet med nödiga läke-

medel. Han tillförsäkrades äfven tullfrihet för medicinalier

till ett visst belopp, hvilken förmån sedermera i enahanda

syfte beviljades åt flera honom efterträdande fältskärer.

Först 1726 blef här på grund af K. privilegium ett

själfständigt apotek inrättadt af Anders Benedict Hagstedt,

som därjämte ålades att under marknadstiderna tillhanda-

hålla medikamenter i Västerbottens öfriga städer samt å vissa

marknadsplatser i Lappmarken. När Hagstedt upphörde

med apoteksrörelsen, vet man ej, men staden lär redan flera

år hafva saknat apotek, då Anders Elg år 1755 ånyo upp-

rättade ett sådant. Georg Rothovius köpte 1765 apoteket

af Elg, men då Rothovius icke förstod att hålla apoteks-

rörelsen vid makt, måste den förre ägaren samma år åter-

taga densamma. Antagligen på grund af apotekets mindre
goda skötsel hade samtidigt ännu en gång en fältskär i sta-

den erhållit tillstånd att tillhandagå allmänheten med läke-

medel, hvarför Elg 1767 nedlade apoteket.
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Staden kom sålunda att ånyo sakna ordentligt apotek,

tills dess slutligen apotekaren i Piteå Henrik Johan Tanck

1770 åtog sig att inrätta ett nytt.
•• °

Örebro, Hjorten. Ar 1699 i maj erhöll Johan Christian

Martens privilegium på att inrätta ett apotek därstädes, hvar-

jämte tullfrihet å medicinalier beviljades honom till ett belopp

af 100 dal. smt. Han fick emellertid ej sin utkomst af

apoteksrörelsen utan afflyttade från staden och efterträddes

af Orof Ahman, hvilken på grund af K. privilegiet d.
13

/i

1705 här anlade ett nytt apotek med »tecknet en Hjort».
o

Enligt privilegiibrefvet konstituerades Ahman till »provincial-

apothekare» med rättighet att anlägga apotek äfven i Värm-

lands städer. 1 Hans efterträdare var Frantz Michael von

Aren, hvars privilegiibref af d.

3

/i2 1728 tillförsäkrade ho-

nom och hans arfvingar ensamrätt att förse såväl Närike

som Värmland med läkemedel.

Ystad. Apoteket anlades af Per Fursen
,

2 som d.

26

/io

1699 erhöll K. privilegium på detsamma.

Mariestad. Apoteket anlades 1704 af Georg Bartel-

man, som d.

2

/i 2 s. å. erhöll K. privilegium på detsamma.

Karlshamn. Bedan 1708 synes Christoffer Ludevich
hafva innehaft ett välrenommeradt apotek här. 3 Huruvida

han erhöll K. privilegium på detsamma, är emellertid icke

kändt. Efter honom erhöll Jean Jori Silckmöller d.
24
/io

1720 privilegium på apoteket.

1 Detta synes han dock ej hafva begagnat sig af.
2 Enligt Psilander, Ystads historia, sid. 311, hade den förste apo-

tekaren detta namn. Enligt annan uppgift Petter Fursen.
8 När landshöfdingen i Blekinge baron G. Adlersten i bref af d.

7
/s 1708 hos Collegium modicum begärde, att apotekaren Christoffer

Lndevig (Ludevich) »för dess sjukliga tillstånd och svaga vilkor kunde

få examineras af de närmaste provincialmedici» fann kollegium d.
10
/8

1(08 icke nagot skäl »att wara hr Landshöfdingens begäran emoth och

war förnöjdt med de inlcmnade läkareattesterne om apothekets goda in-

rättning». (K. A. Hjclt, Svenska och Finska medicinalverkets historia.

III, sid. 424, samt Sjöström, Blekingska nationens historia).
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Varberg. Ehuru staden först d.
28/u 1724 fått eget

apotek beviljadt, hade redan 1708 en apoteksanläggning

därstädes blifvit gjord af Nicolaus Bergek, som fortsatte

med rörelsen till 1732, då Bernhard Mathias Schwinger

inlöste lager och inventarier samt d.
2% 1734 erhöll det

första för denna stad utfärdade K. apoteksprivilegiet.

Växjö
,

Lejonet. Troligen anlades detta apotek i

början af 1700-talet, ty såsom stadens förste apotekare om-

talas Hindrick Wolff, hvilken dog här 1716. Apoteket öfver-

togs sedan af Peter Platin, som gifte sig med Wolffs änka.

Linköping
,
Vasen. Då Norrköping 1719 genom brand

förstördes af ryssarne, öfverflyttade apotekaren i denna stad,

Erlandsson, till Linköping och höll härstädes apotek, tills

han, efter Norrköpings återuppbyggande 1720, återvände till

denna stad, öfverlåtande apoteket på sin måg, Mauritz Rachel.

Emellertid hade, just på grund af Norrköpings förstö-

rande »och nödvändigheten, at uti dess ställe et annat apotek

må warda på någon ort, där i länet inrättadt», Justus Hen-

rich Nauman d.
17

/i 2 1719 erhållit privilegium på inrättandet

af ett apotek i Linköping, med åtnjutande af viss tullfrihet

samt »befrielse från all borgerlig skatt och tunga, inkvar-

tering och kontribution m. m.» Nauman afstod emellertid

från apoteksanläggningen, i all synnerhet som Kammarkolle-

gium 1720 tillstyrkte apotekets flyttning till Norrköping. 1

Rachel fortsatte däremot med sin apoteksrörelse till

sin död 1758, då apoteket upphörde, och dess inventarier

inköptes till det nyanlagda apoteket i Askersund.

Ännu ett apotek anlades emellertid i Linköping på
Rachels tid, och staden hade under nära ett kvartssekel

tvenne apotek. D. :!% 1729 erhöll nämligen Johan Albrecht
Relau privileginm på en apoteksanläggning därstädes,

ehuruväl denna ej blef inrättad förr än 1735 på grund af

en förnyad K. resolution d.
19

/i 2 detta år. Apoteket har

alltsedan existerat under namn af Vasen.

1 Se Norrköping, Kronan, sid. 34.
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Borås

.

Med stöd af privilegium d. 1720 anlade

Gustaf Amund Wichland ett apotek här, hvilket dock för-

stördes, då staden 1727 ödelädes af en eldsvåda. Först 1752

synes ett apotek här ånyo hafva blifvit upprättadt af Petter

Timan.

TJcldevalla. År 1720 af magistraten kallad att uppsätta

ett apotek, erhöll Johan Hindrich Buschman d.
24A 1724

K. privilegium på detsamma. 1 Efter branden 1738, vid hvil-

ken tid Anders Fodin innehade apoteket, saknade staden

apotek under några år, till dess Anders Ludvig Tack 2 1743

ånyo upprättade ett sådant under namn af Provincial-

apotheket.

Med anledning af den tvist, som uppstått mellan apo-

tekaren Sven Bergius och provinsialläkaren, lifmedikus

Levén, 3 sökte och erhöll Jacob Fredrik Nisser d.
3
/i2 1795

K. privilegium på inrättandet af ännu ett apotek i Udde-

valla, benämndt Kronan. I närmare 40 år hade staden

sedermera tvenne apotek, tills Henrik Mathias Ohlson 1837

inköpte det sist anlagda apoteket, hvilket genom K. resol.

d. 7? 1841 upphörde, »viljande K. Maj:t i händelse fram-

deles behof inträffar af ytterligare ett apothek, efter särskild

anmälan denna fråga till pröfning upptaga».

Visby. Oaktadt staden redan d.

2

7u 1712 erhöll

tullfriheter beviljade för ett apotek, blef detta först 1721

1 Måhända fanns ännu tidigare apotek i Uddevalla, ty enligt stadens

kyrkoböcker, begrafdes d.
28

/s 1709 änkan efter en apotekare Wrede.
(I. Nordins anteckningar).

2 Enligt I. Nordin ej Thomas Tack.
3 Bergius, som ansågs vara en skicklig apotekare, anmäldes af Levén

hos Collegium medicum för att hafva expedierat fälldt svafvel, som varit

så förorenadt af koppar, att detsamma, om ej skyndsam hjälp tillkommit,

skulle hafva förorsakat oberäknelig skada, samt för att han uppmärksam*
gjord hära af Levén klandrat dennes ordination. På grund af den gjorda

anmälan erhöll Bergius genom landshöfdingämhetet en allvarsam föreställ-

ning. Vid en strax därpa af provinsialläkaren, assessor Hultman, verk-

ställd visitasion, visade sig emellertid det öfverklagade svallet vara af

bästa beskaffenhet likasom apotekets öfriga såväl simplicia som composita.
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anlagdt af provinsialläkaren Johan Pihl, hvilken dock, tro-

ligen 1724, sålde detsamma till apotekaren Fredrik Orner.

Västervik

.

Apoteket anlades af Johan Meijer, som

d.
8
/5 1721 blef antagen till apotekare af magistraten. Hans

privilegier vunno d.
5
/6 1722 bekräftelse af landsböfdingen

G. W. Fleetwood.

Ronneby. Traditionen vill veta att här funnits apotek

förr än i Karlskrona. Troligen var Johan Ferber apotekare

här men fick jämte andra medborgare i Ronneby af konung

Carl XI befallning att utvandra till Karlskrona, då denna

stad på 1680-talet nyanlades. 1

Sedan amiralitetsapotekaren i Karlskrona Johan Eber-

hard Ferber år 1726 i Ronneby upptagit och satt i stånd

en hälsokälla, utnämndes han af landshöfdingen till förestån-

dare och apotekare vid brunnsinrättningen. Privilegium på

ett själfständigt apotek i Ronneby utfärdades först 1809 för

Gottfrid Bruun.

Vänersborg

.

Ett apotek öppnades här 1727 af Gustaf

Amund Wichland, som det dock vill synas, utan stöd af

något privilegium. Sedan Wichland' afflyttat till Alingsås

år 1745, upprätthöll apotekaren å Kronan i Göteborg

Frans Martin Luuth ett filialapotek i Vänersborg, som
förestods af provisor Johan Fredrik Möller. Denne erhöll

år 1751 själfständigt privilegium på apoteket.

Alingsås. Apoteket anlades af Gustaf Amund Wich-

land, som d.
21
/io 1748 erhöll K. privilegium på detsamma.

Redan från 1729 och till sin död 1744 skall emellertid

läkaren Jonas Gunnarsson Kruse hafva här idkat apo-

teksrörelse.

Malmö, Fläkta Orn. På upprättande af ett andra apo-

tek i Malmö, erhöll Thomas Arendt 2 1731 K. privilegium.

Då den sista ägaren af provincialapotheket, G. Lindbom 3
,

gjorde konkurs år 1767, förseglades apoteket samt hölls stängdt

’ Isidor Nordins anteckningar.
2 Enligt I. Nordin icke Arndt.
3 Se Malmö, Provincialapotheket, sid. 27.
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ett par år 1
,

hvarefter innehatvären af Fläkta Örn, Peter

Magnus Kjellström, med stöd af K. resol. d.
27

/i 1769 samt

d.
22

/g 1773, inlöste det äldre apotekets privilegier, åtog sig

skuldernas betalning samt förenade apoteket med sitt eget.

Enligt resolutionen ägde emellertid Kjellström, om stadens

tillväxt fordrade anläggning af ett andra apotek att af

den nya apotekaren åtnjuta ersättning, för hvad han för

nämnda privilegier utbetalt. 2

Karlstad. På grund af K. privilegium d.

3

/is 1728 ägde

provinsialapotekaren i Örebro, Frantz Michael von Aren,

rätt att tillhandahålla Värmland nödiga läkemedel, men

han erhöll dock d.
10/u 1732 särskildt privilegium på anlägg-

ningen af ett apotek i Karlstad. Sedan apoteket efter den

stora branden 1752 ånyo blifvit upprättadt, såldes detsamma

1756 till Peter Freudenthal, som därpå d. 1763 erhöll

själfständigt K. privilegium.

Skara. Staden erhöll redan d.
7
/io 1688 genom K. resol.

tillstånd att låta anlägga ett apotek. Genom K. brefvet

d.
2
/i 2 1704 samtyckte konung Carl XII till, att ett apotek

finge inrättas, »bestående wi apothekaren förutom frie hus

i staden samt försköning från borgerlig tunga, för såvida

han ingen borgerlig näring brukar, jämväl en tullfrihet af

femtio dal. smt. årligen till medikamenters införande». Först

längre fram spårar man emellertid ett apotek här, som skall

hafva hållits af en viss Wennersten, hvilken dock 1732

lämnade staden.
o

Ar 1751 vet man med säkerhet, att apotek fanns i

Skara, ty apotekaren i Mariestad, Samuel Johan Runneblad,
lät på magistratens anmodan då inrätta ett dylikt. Apo-

1 Isidor Nordins anteckningar.

Nuvarande apoteket Lejonet kan alltså sägas hafva uppstått ur

det gamla provincialapotlieket, ty Johan Fredric Barkman, som 1821

erhöll privilegium på ett andra apotek i Malmö, öppnade detsamma först

d.
1
/io 1822, sedan han visat sig till fullo hafva ersatt, hvad Kjellström

betaldt till den sista ägarens af provincialapotlieket rättsinnehafvare.
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teket sköttes genom provisorer. En af dem, Anders Silvius,

blef slutligen 1766 genom köp själfständig innehafvare.

1

Eksjö. Apoteket anlades 1737 med landshöfdingämbe-

tets tillstånd af Jean Jacob Wollhart.

^ Strängnäs. Apoteket anlades af Carl Christian Plade-

citts på grund af K. privilegiet d.
20

/s 1746.

Hernösanä. Apoteket anlades 1747 af apotekaren i

Gefle, Thygge Hassenbalck, men blef 1755 själfständigt,

sedan Rikets Ständer beslutat, att föreståndaren för det-

samma, Bengt Reftenius, därå skulle erhålla själfständigt

privilegium.

Vimmerby. Apoteket anlades 1749 af Liborius Stockfisch.

Norrtälje. I slutet af 1740-talet skall här liafva lefvat

en man vid namn Stenmeijer, hvilken höll öppet ett litet

apotek och insamlade örter, som han försålde till apoteken i

Stockholm. Stenmeijer dog emellertid på 1750-talet, hvarefter

staden länge saknade apotek. Sedan likväl en provincial-

medicus här fått station, ansåg magistraten lämpligast att

anförtro anläggningen af ett apotek åt någon hufvudstads-

apotekare. Alldenstund Pehr Christoffer Schultzen, enligt

hans privilegiibref på apoteket Ugglan vid Hötorget i Stock-

holm, var skyldig »att förse berörde stad (Norrtälje) och

omkringliggande Landsort under förefallande epidemier med
nödiga medicamenter», blef d.

u
/3 1775 privilegium på en

apoteksanläggning i Norrtälje utfärdadt för honom. Själf-

ständigt blef apoteket, då Schultzen 1786 enligt K. Maj:ts

medgifvande försålde privilegiet till Abraham Salomon
Ljungberg, som d.

30
/i 1787 därpå erhöll K. privilegium.

Hedemora. Sedan K. Maj:t d.
7A 1752 beviljat stadens

ansökan om eget apotek jämte frihet för den blifvande apo-

1 En konkurrent till det priviligierade apoteket uppstod 1777, då
professor P. Hernqvist efter franskt och tyskt mönster i Skara inrättade

ett s. k. boskapsapotek. Visserligen lät Collegium medicum efter skedd

anmälan 1779 tillsluta detsamma, men denna sekvester upphäfdes seder-

mera af K. Maj:t, som gaf Hernqvist personlig rättighet att fortfara med
sin apoteksrörelse.
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tekaren att för bättre utkomsts skull till en början idka

vinhandel, blef Philip Hammee samma år af magistraten

antagen till apotekare därstädes.

Amål. Apoteket anlades redan 1754 af Johan Fredric

Reiman, ehuru staden först d.
14

/i 2 1756 erhöll tillstånd att

öppna eget apotek. K. privilegium för Reiman utfärdades

sedermera d.
5
/i 1759.

Kristinehamn. Jämlikt privilegiibrefvet d.
3
/i 2 1728

ägde apotekaren i Örebro, Frantz Michael von Aren, visser-

ligen rättighet att förse såväl Närikes som Värmlands stä-

der med läkemedel men han erhöll dock d. V12 1756 särskild

K. resol. på en apoteksanläggning i Kristinehamn. Apo-

teket blef redan 1759 själfständigt, då Johan Hindrich von

Aren inköpte och erhöll K. privilegium på detsamma.

Askersund. Apoteket anlades af Christian Dahm, som

d.
14

/i 2 1756 därpå erhöll K. privilegium.

Uppsala, Lejonet. Sedan på vederbörandes begäran

K. resol. d.
30/n 1756 meddelats, med tillstånd till anläg-

gande af ett andra apotek i Uppsala, erhöll Christian Lud-

vig Lorr d. 3
/3 1757 K. privilegium på detsamma. Apoteket

hette först Upplands vapen, men erhöll enligt K. resol.

d.
2
/io 1868 af J. C. G. Piltz namnet Lejonet.

Norrköping, Lejonet. Apoteket anlades »med tecknet

Östgöta Lejon» af Hieronymus Hoffler, som d.
23
/s 1758

på magistratens och stadsbornas begäran erhöll privilegium

på att i Norrköping inrätta ett andra apotek.

Eskilstuna
,

Kronan. På grund af vederbörandes

begäran erhöll staden d.
20
/i 1758 K. resolution på anläg-

gandet af ett apotek, och d.
22/u s. å. utfärdades K. privi-

legium för Daniel Hindzre att vara apotekare såväl i

Eskilstuna som Torshälla.

Köping. Ehuru apotekaren i Västerås, Georg Hoffman,
d.

13/u 1674 erhållit privilegium på att tillhandahålla läke-

medel äfven i städerna Arboga, Sala och Köping, blef tro-

ligen ej något apotek anlagdt af honom i sistnämnda stad.

Visserligen höll apotekaren i Arboga sedermera under någon
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kort tid ett provisoriskt apotek i Köping, men först 1759

1

torde här ett själfständigt apotek hafva blifvit anlagdt af

Hindrich Pascher Pohl, hvilken därpå 1762 äfven erhöll

K. privilegium. Hans efterträdare var den store kemisten,

Carl Wilhelm Scheele.

Vadstena. Apoteket anlades 1759 af Nils Adam Bec-

kerstedt, hvilken dock redan 1760 afyttrade detsamma till

Daniel Victor Christian Schultz.

Skeninge. Omkring 1760 anlade förre apotekaren i

Vadstena, Nils Adam Beckerstedt, med vederbörligt tillstånd

apotek här samt höll under brunnsterminerna medikaments-

förråd i Medevi.

Ulricehamn. Apoteket inrättades af Lorentz Magnus
Pihlström, som d.

4
/ö 1760 fick K. privilegium på detsamma.

Enköping. På grund af K. resol. d.
24
/4 1 761 erhöll

Lars Nyman rättighet att anlägga apotek i denna stad.

Simrishamn. Sedan staden genom K. resol. d.
15

/e 1757

beviljats apotek, påbörjade Anders Jahan Retzius 2 enligt

magistratens kallelse en dylik anläggning. Apoteket blef

dock aldrig fullbordadt, dels af brist på medel dels äfven

emedan magistraten afslog Retzii begäran om upplåtelse af

nödig jord till anläggande af en plantage för medicinal-

växter. Först 1778 upprättades här ett själfständigt apotek

af Carl Peter Linderstedt, sedan magistraten åt honom
anslagit ett tunnland jord till odling af medicinalväxter.

Lidköping. Apoteket anlades 1761 af Casper Sasse,

som d.
26

/2 1 7 62 därpå erhöll K. privilegium.

Söderhamn. Såväl apotekaren i Hernösand, B. Reftenius,

som en fältskär, Herrenstedt, vid gevärsfaktoriet hade redan

1 Att apotek funnits här omedelbart före denna tid, bevisas af

skrifvelse från Collegium medicum till K. Maj:t d.
27

/8 1762, däri kolle-

gium till erhållande af privilegium på apoteket i Köping anmälde Pohl,

hvilken »sig tillhandlat apotheket i Köping med alla dess tillhörigheter».

Huruvida emellertid apoteket varit själfständigt eller lilial under något

annat apotek, eventuellt Arboga, kan ej afgöras,
2
Sedermera professor i Lund.
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på 1750-talet tillhandahållit staden medicinalier, innan

Fredric Sjöqvist, efter erhållet privilegium, 1763 anlade

ett offentligt apotek därstädes.

Mariefred. Redan d.
17
/s 1763 erhöll Anders Wendelin

privilegium på upprättandet af ett apotek här, men han måste

1768 afträda detsamma till sina kreditorer. Visserligen höllo

hofapotekarne Georgii, far och son, sedan 1779 ett medi-

kamentsförråd i Gripsholms slott under hofvets vistelse där-

städes, hvarjämte apotekaren i Strängnäs, L. G. Regnér,

dessemellan under någon tid synes hafva upprätthållit en

filial i Mariefred, men själfständigt apotek erhöll staden

ånyo, först då Christian Hasselberg 1787 af hofapotekaren

G. E. Georgii inlöste hans därstädes befintliga filialapotek.

Sundsvall, Gripen. Apoteket anlades af Samuel Nor-

bin, som därpå d.
8
/s 1763 erhöll K. privilegium.

Söderköping. Apoteket anlades 1763 af Jacob Forselius,

som därpå d.
16/n s. å. erhöll K. privilegium.

Piteå. Sedan staden på åtskilliga riksdagsmäns begäran

erhållit tillstånd att få inrätta eget apotek, erhöll Henric
Johan Tanck d.

12
/g 1765 K. privilegium därpå.

Avesta. Det därstädes befintliga medikamentsförrådet

inrättades först 1874, men redan 1766 fanns där ett apotek,

som med Falu bergsdirektions tillstånd inrättadts af doktor

Jacob Printz och, som förestods af provisor Anders Silje-

holm. Kopparbergs bergslag öfverlät apoteket år 1782

tillika med 200 Rdr. förskottsmedel till brukskirurgen Carl
Fredric Pihl, som innehade detsamma till sin död år-

1798, då apoteket nedlades.

Hudiksvall. Apoteket anlades af Carl Isac Törling,

som, ehuru endast farmacie studiosus, 1766 erhöll privile-

gium på detsamma.

Marstrand. Redan d.
6
/e 1658 finnes K. resol. utfärdad

för anläggning af ett apotek här. Det gifna tillståndet blef

dock aldrig begagnadt 1
,
men 1770 inrättade slotts- och

1 Orsaken bärtill torde kunna sökas i det förhållandet, att staden,

som på 1600-talet på grund af det rika sillfisket var ett mycket blomst-
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garnisousmedicus Carl Fredrik Schultzen 1
ett litet apo-

tek i staden, som han dock redan 1772 försålde till sin

efterträdare i tjänsten, Peter Stender. Dennes apotek var

emellertid egentligen endast afsedt för fästningens och garni-

sonens behof. Först 1778 kan man säga, att Marstrand er-

höll offentligt apotek, då Jacob Fredric Nisser, begag-

nande sig af frihamnsprivilegierna, här inrättade ett dylikt.

K. privilegium på detsamma erhöll han sedermera d.
2% 1784.

Falköping. Efter kallelse af stadens magistrat anlade

Olof Magnus Sandel 1773 här ett apotek, hvarpå han d.

1G/n s. å. erhöll K. privilegium.

Filipstad. Redan vid riksdagen 1762 framhölls af en-

skild motionär behofvet af ett apotek i denna stad. Då
emellertid apotekaren i Örebro, enligt sitt privilegium såsom

provinsialapotekare, äfven ägde rätt att förse Värmlands

städer med läkemedel, blef motionen af »justitiariet» af-

styrkt, hvarför ortens läkare såsom hittills från Örebro och

Karlstad måste förse sig med nödig medicin till allmänhe-

tens betjänande. Först 1773 beslöts på Collegii medici till-

styrkan, att ett själfständigt apotek skulle inrättas i Filip-

stad, och erhöll Nils Spak härpå d.
15

/s 1774 K. privile-

gium.

Laholm. Ett s. k. husapotek inrättades här 1775 af

Magnus Ingelsten, sedan han därtill erhållit magistratens

tillstånd. 2 Apoteket brann emellertid ned vid den stora

eldsvådan 1782, och Ingelsten lämnade staden. En farmacie

studiosus Cronholm dref därpå under någon kortare tid

rande samhälle, sedan detta upphört och efter föreningen med Sverige

1658, som hade till följd, att dess privilegier betydligt inskränktes, gick

tillhaka i välstånd. Härtill bidrog äfven krigens härjningar och Göteborgs

framåtskridande. Med sillfiskets återkomst efter 1750 inträdde åter en

blomstringsperiod, hvartill äfven stadens förklarande såsom frihamn

(1775—1794) torde hafva bidragit.
1 Sedermera adlad SCHULTZENHEIM.
2 Apotekare Kruger i Halmstad klagade dock öfver, att Ingelsten

utan tillstånd gjorde intrång i hans rättigheter, och hans inlaga är för-

sedd med följande påskrift:
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apoteksrörelse här, men först Johan Peter Scharenberg

inrättade ett ordentligt apotek i Laholm år 1794, på hvilket

han d.
26

/3 1795 erhöll K. privilegium.

Göteborg
,
Lejonet. Då G. A. Rönnerberg 1775 be-

gärde tillstånd att i Masthugget få anlägga ett apotek, blef

visserligen denna anhållan afslagen, men K. resol. d.
18
/s

1777 ålade sedermera de både Göteborgsapotekarne att ge-

mensamt hålla ett medikamentsförråd i denna stadsdel.

Detta ägde bestånd till 1794, då Abraham Berg d.
14

/9 s. å.

erhöll K. privilegium på ett själfständigt apotek här.

Ängelholm. Efter kallelse af magistraten erhöll Thomas
Cronholm d. 5

/8 1777 K. privilegium på att här anlägga

ett apotek.

Strömstad. Apoteket anlades af Elias Falk, hvilken

därpå d.
2% 1778 erhöll K. privilegium.

Sköfde. Med stöd af K. privilegium d.
5
/& 1778 anla-

des apoteket af apotekaren i Falköping, Olof Magnus San-

del, men öfvergick till själfständigt redan påföljande år,

då detsamma inköptes af Eric Gustaf Mthrman. Denne
erhöll därpå K. privilegium d,

2/u 1779.

Säter. Apoteket anlades 1778 af Abraham Rath, som
d.

28/n 1777 hade erhållit K. privilegium på detsamma.
Östersund

,

Hjorten. Med anledning af begäran från

»Afskrift Nio 86. Jusin. d. 12 Mars 1776.

Högvälborne Ilerr Baron, Öfverste o. Landsliöfding ocli Commendant,
samt Commendeur af Kongl. Maj.ts Swärdsorden.

Kemitteras till Loff. Magistraten i Laholm at undersökes med hvad
rätt then härutmnan omrörde Magnus Ingelisten idkar Apothequare nä-

ringen, samt såvida han obehörig befinnes då låta besichtiga och med
qvarstad belägga de i thes förvar befintliga Medicamenter samt med
skyndesam utlåtande ther efter til mig inkomma.

Halmstads slott d. 15 Martii 1776. Effter Kongl. Majits nådigaste

förord:de

von Salza.

E. Fehman.»

Ingelsten synes emellertid liafva fått behålla sitt husapotek. (I.

Nordins anteckningar).

k



47

Jämtlands inbyggare, erhöll Jonas Gestrick d. 2%2 1778

K. privilegium på anläggandet af ett apotek å Frösön. Genom
köp öfvergick apoteket sedermera 1787 från andra hand till

Samuel Perman, som på grund af Collegii medici öppna

bref d.
7
/i 1788 öfverflyttade detsamma till det då nyligen

anlagda Östersund.

Drottningholm. Af Konung Gustaf III erhöll hofapote-

karen Johan Christian Georgii år 1779 tillstånd att inrätta

ett »transportabelt apotek» därstädes. Sedan sonen Georg
Eberhard Georgii afsagt sig apoteket, blef dåvarande före-

ståndaren för detsamma, Svante Johan Nolleroth, genom
konstitorial af d.

4
/3 1794 antagen att vara apotekare vid

Drottningholms K. lustslott samt för Drottningholms om-

nejd och Svartsjö. Liknande konstitorial meddelades ytter-

ligare åt Fredrik Salberg samt Christian Gottlieb Hen-

ning. Apoteket kan alltså sägas under några år hafva varit

på sätt och vis själfständigt, tills instruktionsapotekaren

Carl Fredrik Plageman d.
13

/i 1826 af riksmarskalken

erhöll fullmakt att innehafva detsamma. Alltsedan hofapo-

tekaren Carl Ulric Sprinchorn år 1830 efter ansökan

fått öfvertaga apotekshållningen vid Drottningholm, har den-

samma såsom filial tillhört hofapoteket Lejonet i Stockholm.

Nora. Ehuruväl Anders Elg d.
12
/i 1779 erhållit K.

privilegium på inrättandet af ett apotek här, synes ett fullt

utrustadt dylikt ej hafva kommit till stånd förr än efter

1783 under hans efterträdares, Peter Christiansson, tid.

Östhammar. Redan 1776 erhöll apotekaren å Ugglan
i Stockholm, P. Chr. Schultzen, kallelse af magistraten att

här inrätta ett apotek, mot det att stadsborna skulle sam-

manskjuta lön åt en föreståndare. Som detta villkor ej

uPPfyUdes, kom emellertid intet apotek till stånd förr än

1779, sedan Nils Nydahl på magistratens begäran d.
12A

s. å. erhållit K. privilegium därpå.

Södertälje. Genom K. resol. d.
10
/5 1780 erhöll Anton

Christian Brun privilegium på inrättandet af ett apotek
här. Denne utförde dock aldrig anläggningen utan sålde
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d.
9/n 1782 privilegiet till apotekaren å Hvita Björn i

Stockholm, Henrik Schultz Henriksson, hvilken samma
år hitflyttade det slottsapotek, han under drottning Lovisa

Ulrikas vistelse å Svartsjö hållit därstädes. Apoteket,

som några år förestods af provisor Pehr Ölandh, öfvergick

till själfständigt, då denne 1787 inköpte detsamma.
o

Lindesberg. Är 1778 utfärdade magistraten kallelse till

Nils Nyström att anlägga apotek i staden. Denne begag-

nade sig emellertid icke häraf, hvarför Johan Lilius d.
28
/io

1780 i stället mottog kallelsen samt upprättade apoteket.

Han erhöll samma år K. privilegium på detsamma.

Hjo. På kallelse af magistraten anlade apotekaren i

Falköping, O. M. Sandel, 1781 apotek här men försålde

detsamma, redan innan det hunnit öppnas, till Carl Adam
Mjöberg. Denne nedlade dock apoteket 1785, och staden

saknade sedan apotek, tills Johan Petter Sandelius 1803

med vederbörligt tillstånd ånyo inrättade ett dylikt.

Grenna. Apoteket anlades af Apollonius Hallberg
med stöd af Collegii medici resol. d.

16/n 1788.

Sigtuna. Apoteket inrättades 1792 af förre apotekaren

i Enköping, Fredric Wilhelm Mannercrantz.
Falkenberg. Apoteket anlades af Erasmus Malmen,

som 1795 erhöll K. privilegium på detsamma.

Västerås
,
Bäfvern. Ett andra apotek anlades i denna

stad af Johan Zimmerman, som härpå d.
4A 1795 erhållit

K. privilegium. 1

Smedjebackeil. Apoteket anlades af Jonas Hök, som
d.

19
/g 1798 erhöll K. privilegium på detsamma.

1 Se Västerås, Hjorten, sid. 26.



II.

Apoteksprivilegiernas uppkomst och betydelse samt
åtgärder för att underlätta apotekens anläggande i

äldre tider.

Under 1500-talet voro i Sverige kryddkrämarne egent-

ligen ensamma om att, jämte sin handel med specerier och

vin m. m., idka dylik med läkemedel, och ehuru offentliga

apotek redan i början af 1600-talet blefvo inrättade, drog

det ännu lång tid, innan allmänheten hann vänja sig vid

att vända sig till dessa för att få sitt behof af medicin

fylldt. Till att börja med torde därför apotekarne hafva

haft en ganska knapp utkomst, och det blef i följd häraf

nödvändigt att genom beviljande af särskilda förmåner upp-

muntra kompetenta personer till anläggande af apotek. De
första utnämnda apotekarne voro emellertid uteslutande

anställda i konungens och hofvets tjänst, mot det att konun-

gen, som bestod medicinalierna, gaf dem fast lön. På deras

befattning meddelades dem ett kungligt privilegium. Först

sedermera fingo dessa hofapotekare såsom Antonius Buse-

nius 1575, Jakob Robertsson Struan 1623 och Philip Magnus
Schmidt 1625, jämväl tillstånd att idka medikaments-

försäljning till allmänheten och meddelades dem med anled-

ning häraf ett särskildt K. privilegiibref, tillförsäkrande

apotekaren vissa fri- och rättigheter till skydd för hans

näring.

Farmaciens historia. 4
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I den mån folkmängden i Stockholm ökades, gjorde

sig emellertid behofvet af flera apotek gällande. Den som,

åstundade öppna ett apotek, hade att hos konungen söka

detsamma. Beviljades hans ansökan, erhöll han särskildt

beställningsbref eller privilegium på apoteket. I andra delar

af riket hände det, att privilegiibrefven utfärdades af ko-

nungens tromän, landshöfdingarne eller städernas borg-

mästare och råd.

I de äldsta privilegiibrefven 1 tillförsäkras apotekarne,

utom rättighet att drifva apoteksrörelse med »allehanda

medicinaliske saker» samt specerier och konfityrer, äfven

någon viss tullfrihet för apoteksvarorna samt befrielse från

borgerliga utlagor. Sålunda erhöll Antonius Busenius 1575

konung Johan den III:djes fullmakt på att hålla öppet apo-

tek i Stockholm, hvarjämte han förseddes med ett lager af

konungen till ett värde af 429 daler. I hans tillstånd att

sälja medicin åt allmänheten heter det »på det att materialia

och medicamenta icke måtte blifwa derigenom förderfwade,

att de länge ligga, må han till allmänheten försälja hvad
materialia Wi och Wår älskelige Drottning och Barnen icke

behöfwa af det som honom Nu är öfwerantwardat». Busenius

hade dock skyldighet att, vid sin afgång såsom apotekare,

till kronan återleverera medikamenter för 429 dalers värde.

I privilegiibrefvet för Jacob Robertsson Struan, för-

nyadt år 1625, tillkännagifver konung Gustaf II Adolf,

att »ingen sedan skall warda efterlåtit häruti wår stad

Stockholm något apotek att upprätta» och utanordnar 300

daler för de medikamenter, som kunde komma att åtgå för

konungens och hans gemåls behof samt beviljar frihet från

»all Tull, Weclissel och beswär för alla de medicamenta,
som till menniskones styrkio och sundhet i fremmande
landh upköpte och hiit införde warda till samma apotheks

behof». Genom privilegiibrefvet för Philip Schmidt 1640 be-

frias han från all borgerlig tunga och alla pålagor »ehwad
1

I)e tildata privilegiibrefven i Stockholm finnas aftryckta i A. Th.

Wiatranä, Om Stockholms apothekares privilegier, Stockholm 1862.
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namn de liafwa kunna, såwida apotheket och alle medici-

naliske saker widkommer och angår».

De i landsorten af landshöfdingarne eller städernas

borgmästare och råd utfärdade privilegiibrefven torde i

allmänhet hafva innehållit samma bestämmelser samt med-

delat apotekarne samma fri och rättigheter, som de af ko-

nungen utfärdade, något som äfven framgår af privilegii-

brefvet af år 1642 för Kilian Treutiger å Enhörningen

i Göteborg, det första som utfärdades därstädes. Genom
detta göra landshöfdingen Daniel Langius samt »Presidenter

och Rådsförwanter» därstädes det veterligt, att »Till det

första, skall honom frit och efterlåtit wara at hålla ett ful-

kombligit Apothec, och för skäligt prijs försälia allehanda

medicinalische materier, som till ett rätt formeradt Apothec

behöra. Till det Andra, skall honom och wara effterlåtit at

försällia allhanda Krijddat och prseparerat wijn, Confecturer

och specerij, såsom annorstädes är brukeligit och efterlåtit.

Till det Tredie, emädan han sitt Apothec med stor kostnad

hafver oprättat och
j
wärket ställt, man och der brede wid

betrachtar, at det och uthan stoor Ivåstna icke kan Under-

hållas, emädan the materier, som icke länge kunna förwaras,

måtte altijd afskaffas och nija inköpas
j

ställe igen, så på
det han derigenom icke måtte komma på någon skada, Thij

hafva wij honom her med privilegierat, at ingen skall och

här hålla något Apothec, eller efterlåtit warda at sälia här

några medicinalier som till Apothec egendeligen höra, mehra
änsom honom allena wed wilkorligt straff tilgörande, när

någon der med warder beslagin. Till det Fiärde, så skall

be:te Kilian Treutiger vara frij för all borgerlig tunga och

besvär som staden enskiljt angår. Till det Fämte, wele wij

efterlåta honom ett stijke Land till en örtagård, deruthin-

nan han kan hafva fritt at plantera allehanda örter, som
till hans Apothec ähre nödige, så widt det sig här låter

göra. Till det Siette, så tillåta vi
j icke heler någon

j
Sta-

den, förgift at sällia, mehra änsom honom allena.»

Bestämmelserna i de enskilda privilegiibrefven kunde
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sunda utveckling, då officiella förordningar saknades, som
begränsade kryddkrämarnes handel med medicin. I den

för Stockholm 1635 utfärdade handelsförordningen blef det

därför närmare preciseradt, att apotekarne ensamma ägde

rättighet att försälja »allehanda kryddor som till läkedom

och arzney tjänte jämte oliteter (oljor för medicinskt bruk)

och spiritus, bråkade saker och annat slijkt, såsom ock

allahanda slagz kryddadt win».

Öfver denna förordning blefvo kryddkrämarne natur-

ligtvis högeligen förbittrade och genomdrefvo slutligen, att

den nya handelsstadgan af 1641 förklarade apotekarne och

kryddkrämarne gemensamt vara berättigade att försälja

Arsenicum, Mercurius sublimatus, Skedwatten, Calmus,

Salmiak, Senssblaa, Angelica, Bolus, Terpentin, Venedisk

twål, Riis, Socker, Brisillia, Confect, Fickon, Russin, Krut,

Papper m. m.; inalles 93 uppräknade artiklar.

Enskilda privilegiibref från denna tid synas det oaktadt

fortfarande inskränka för kryddkrämarne deras rättighet att

försälja medicin, ty den K. konfirmationen och förbättringen

för Philip Schmidt år 1647 innehåller bestämmelse om,

att »ingen kryddekrämare härefter må tilåtet wara någre

medicinaliske medicamenta materialia och venen a at sällia,

men at de allenast uti apotheken, dit de höra och lända,

föryttras skola».

Enahanda torde förhållandet hafva varit i landsorten.

(Se Kilian Treutigers privilegiibref, sid. 51).

Det officiella lagstadgandet angående apotekarnes och

kryddkrämarnes gemensamma rätt att försälja medicinalier

synes icke hafva blifvit upphäft förr än 1675, då K. Maj:ts

privilegium af d.
10A s. å. tilläde »samptelige Apothe-

kare här i Stockholm ensamme rättighet» att försälja

»Venena, Abortiva, Antidota, Confortantia, Purgantia,

Composita, Aquse simplices et composites, Emplastra, Ungu-
enta, Theriaca, Mithridatium, Confectiones officinales,

Balsama et Pulveres compositas, Olietates, Elixir, Aqua
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Vitae Mathioli, item Slagvatn sampt Canelmodher och andre

distilerade Watn, bröstkakor, viol, rosen och andre syruper,

Conservas eller andre slijke Mediciniske saaker, som egen-

teligen höra til Apoteeken». Vidare stadgades, att ingen

kvacksalfvare finge föryttra sina varor hemma eller utomhus

utan låta sig nöja »medh den bewillningh och tillståndh,

som dhem medh Marknadstijdher förunnes. Ingen Medicus

practicus, Chirurgus, Laborant, Distillator eller någon annan

ehoo dhet och wore, hafwa fritt tillståndh at hålla något

bij-Apothek eij heller sielf prseparera någre Medicamenter

till Apothekarnes prejudice, för sine Patienter dhem inwär-

tes at applicera och bruka, föruthan dhee wundhdrycker

och decocta, som af dhem brukade blifwa.» Däremot skulle

apotekarne vara skyldiga, att »dheras officiner medh godhe,

friske och dugelige jämbwäl alte dhe materialier alltijdh

äre försedde, som et wälbestält apothek dhet fordrar, och

Collegium Medicum dhet godt och nödigt finner, såsom och

sigh låta angelägit wara, at skaffa sigh godhe gesäller till-

handa, så at Medicamenterne medh godh försichtigheet och

sorgfäldigheet måge prsepareras och i alt öfrigt sigh så an-

skicka och förhålla som dhee dliet inför Gudh, Oss och

hwar och een kunna answara.» Emedan apotekarne utom
sin rörelse ej borde idka annan näring, skulle de slutligen

vara befriade från »all borgerlig tunga, pålagor, Stadzbe-

ställningar samt Inqvarteringar och andre slijke onera».

I detta K. bref finna vi alltså det första allmänna på-

budet, angående skydd för privilegierna. Det oaktadt fort-

foro kryddkrämare och andra personer att göra intrång i

apotekaryrket. Collegii medici protokoll d.
12
/2 1683 om-

nämner exempelvis, att en viss Daniel Lader, som litet

emellan uppträdt i Stockholm såsom »chymicus, occulist

och medicus», hade styrkt sitt berättigande att försälja me-
dicin, genom att uppvisa ett öppet K. bref af d.

28
/r 1666,

som meddelade honom rätt att sälja »pracparerade medica-

menta», och kollegium kunde därför endast förbjuda honom
att kalla sig »medicus regius» samt att försälja invärtes
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medicin. Lader å sin sida anmälde för kollegium, att en

finne benämd Ziever löpte omkring i alla hus och sålde

varor till medicinskt bruk.

För att »erhålla Collegium medicum uti deras authoritet

och apothekarne vid deras egenteliga profession och rättig-

het» d. v. s. för att stäfja ofvan berörda missbruk af rnedika-

mentsförsäljningen, stadfäste K. Maj:t slutligen d.
28

/g 1683:

»Förnyadt privilegium för apotekaresocieteten uti Sverige

och des underliggiande provincier emot de af qvacksalfware

och andre slijka inritade missbruk», hvarigenom privilegierna

af 1675 utsträcktes till rikets samtliga apotekare. En-

ligt dessa nya privilegier ägde kvacksalfvarne ej längre rät-

tighet att såsom förut under marknaderna idka handel med
läkemedel, och apotekarne fingo försäkran om skydd »emot

alt ingrep, förfång och prejudice af materialister, qvack-

salvare, empiricis och andre, som stryka kring landet».

Under hvad »titel, sken och pretext» det vara månde, finge

inga »qvacksalvare, oculister, brucksnidare, operatörer och

materialister understå och fördrista sig att sällia någre så-

dane medicinske saker, som uti Wårt förra privilegio stå

specificerade och egentligen höra till apotheken, hwarken
hemligen uti huusen eller upenbarligen, dem som detta i

synnerhet tilkommer til rnelm och preejudice uthi deras

näring och handtering vid straff och confiscation af alla

deras wahror tilgörandes». Därjämte påbjöds, att »alla slijka

qwacksalfware och landstrykare skole härifrån staden och

Riket afhållas och ingen under hwarjehanda prsetext tilåtas

att smöria på gemene man sine förfalskade och bedrägelige

compositioner, mången til stor skada och helsans förlust vid

onåde och straff som ofwan förmält är».

Genom Medicinalordningarne af d.
30

/io 1688 hlef apo-

tekaryrket ytterligare ordnadt i sina detaljer såväl med af-

seende på apotckarnes skyldigheter som deras rättigheter.

Vissa bestämmelser i nämnda författning väckte dock apo-

tekarnes misshag, och de hänvände sig därför till K. Maj:t

med klagomål år 1692. Missnöjet var särskildt riktadt mot
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förbuden för apotekarne och deras gesäller »att låta bruka sig

till praktiserande» (§ 19) samt mot bestämmelserna angående

reiteration af recept (§ 26), hvarjämte det klagades öfver

att kryddkrämarne alltjämt med samma oförsynthet försålde

medicinalier. På grund af dessa klagomål utkom d. Vs 1698

K. Maj:ts »Resolution och förklaring», som medgaf apote-

kare rätt, att »der ingen doctor medicus är förhanden be-

tjäna dem (allmänheten) i sjukdom med all råd och dåd,

eftersom de det bäst förstå», hvarjämte det stode apote-

karne »i det öfriga fritt att idka allt det handköp, som af

de sjuka hos dem begäras kan». Samma resolution förtyd-

ligade äfven på ett tillfredsställande sätt den omtvistade

paragrafen angående iteration af recept samt inskärper ännu

en gång förbudet för kryddkrämarne att försälja de i § 31 i

Medicinalordningarne förbjudna och i 1683 års privilegier

närmare specificerade medlen; »skolande det noga iakttagas

wälförståendes allenast på de orter, hwarest wäl beskaffade

och försedda apothek finnas inrättade. Skolande dock lik-

wäl ungerske Drottningewatten eller wälluktande essencer

derunder icke wara förstående.»

Redan i det föregående har det bli fvit anfördt, att med
apoteksprivilegier i äldre tid äfven följde förmånen af vissa

lättnader i fråga om tullafgifter. Dylik tullfrihet, som afsåg

att underlätta anläggandet af apotek, gällde i början alla

varor, som försåldes å apoteken. Sålunda innehöll privilegii-

brefvet, för Jac. Robertson af år 1625 på apoteket Markattan
i Stockholm, medgifvande att tullfritt införa »Alla dhe me-
dicamenta, som til Menniskiones styrkio och Sundhet, i

främmande Landh upköpte och hiit införde warda till samma
apotekz behof». Längre fram blcf dock tullfrihet vanligen

endast beviljad för vissa slag af varor såsom franskt bränn-
vin och egentliga medicinalier, ofta nog till ett fixerat värde.

Konfirmationen år 1675 för J. F. Friedenreich på apoteket
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Svanen i Stockholm innehöll sålunda endast medgifvande

att tullfritt årligen införa »twenne pipor franskt brännewijn

sigh til någon hielp och understöd i denne sin handteriug»,

och samma rättighet meddelades äfven C. Ziervogel i hans

privilegium 1693 på apoteket Kronan i Stockholm.

Större tullfrihet erhöll J. Berents, som år 1692 ge-

nom privilegiibrefvet på apoteket Hvita Björn i Stockholm

beviljades rättighet att »njuta först tullfritt alla de mate-

rialier, han ifrån främmande land förskrifver och inbekom-

mer, som för medicinalier allenast kunna räknade varda,

och sedan på speceri och annat, som han till apoteket kan

behöfva, så stor tullfrihet årligen, som på etthundrade daler

smt kan belöpa, som ock på ett fat franskt bränvin,

1

men
af alla andre materialier skall tullen afläggas».

Äfven i landsorten beviljades naturligtvis apotekarne

dylika tullfriheter. Så tillförsäkrades Chr. Wolluhn, som

1681 erhöll privilegium på apoteket Gripen i Nyköping,

rättighet att årligen tullfritt införskrifva medicinalier till ett

värde af 100 dal. smt, hvilket medgifvande förnyades för

hans båda efterträdare.

Ännu långt in på 1700-talet finner man i privilegii-

brefven bestämmelser intagna, angående någon viss lättnad

i tullen. Privilegiibrefvet år 1734 för B. M. Schwinger å

apoteket i Varberg meddelar denne tullfrihet å medicinalier

till 100 dalers värde, och enligt privilegiet 1748 på apoteket

i Alingsås erhöll G. A. Wichland rättighet att tullfritt in-

förskrifva apoteksvaror till ett värde af 70 dal. smt. I kon-

firmationen år 1755 för C. J. Salberg på apoteket Morianen

i Stockholm fann K. Maj:t för godt tillägga honom »dess

1 Tullfrihet äfven å specerier synes dock icke alltid kafva blifvit

beviljad. K. br. d.
7
/u 1681 till generaltullförvaltaren B. v. Cronskiöld

bestämmer sålunda, att »Emedan alle deconstutioner för innevarande åhr

ophäfde äre wiljandes Wij därunder jämwähl hafwa förstått alle apothe-

care och bardberare frijheter, dock, hwadh sjelfwe medicamenterne wid-

kommer, så passera de fuller Tullfrie, men ingalunda specerier, wijn,

bränwijn eller annat slikt som intet äre tilwärkade medicamenter».
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hustru, barn och arfvingar den vanliga tullfriheten» å 2

pipor franskt brännvin årligen.

Det berättigade i, att apotekarne åtnjöto tullfriheter,

synes dock hafva varit föremål för tvekan från myndighe-

ternas sida att dömma af K. brefvet d.
lU 1693 till stats-

kontoret: »Wi hafwe hos Oss tagit uti närmare öfwerwägande

Edert underdånige betänkande af d.
17
/a angående de fri-

heter i tullen, hvilka apothekarne in genere äro förundte,

och som Wi för wissa considerationer skull draga i betän-

kande anten på den ena eller andra orten, att göra någon

förändring i det som apothekarne ifrån så långliga tider i

så måtto har warit förundt, så wele Wi härmedh detsamma

låta bero i det ståndh, som det i förtiden finnes wara satt».

Genom K. br. d.
10
/2 1722 till Kommerskollegium blef

tullfriheten indragen, men redan nästa år tillförsäkrade

K. resolutionen på Ständernas besvär af d.
16
/io 1723 apote-

karne ånyo rätt »att få njuta de dem förlänte privilegierna

och tullfriheter på medicinalier obehindradt till godo, på
samma sätt, som de dem varit efterlåtne innan de indragne

blefvo», likväl med det villkor, att apotekarne voro försedda

med goda och oförfalskade varor samt icke stegrade dessas

pris öfver taxan. Myndigheterna måtte emellertid hafva

ansett, att hvar och en apotekare för sig borde lägga in
o

ansökan om denna tullfrihet. Åtminstone beslöt Colle-

gium medicum enligt protokoll d.
8
/a 1733, att den normen

skulle tillämpas, att den apotekare, som ville komma i åt-

njutande af tullfrihet vid införskrifvande af medikamenter,

borde hos Ständerna begära denna förmån.

Till hvilken utsträckning tullfrihet borde beviljas,

synes dock hafva varit föremål för tvekan. K. br. d.
25/u

1740 till Collegium medicum anför nämligen, att K. Maj:t

på Ständernas framställning visserligen beviljat apoteken i

Landskrona, Varberg och Västervik årlig tullfrihet till visst

belopp men äfven låtit Kammar- och Kommerskollegium

antyda »att framdeles, när något annat apotek, hvartill ny

apothekare antages, förmenas kunna utan tullfrihet bestå,
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densamma då måtte inskränkas och minskas, hvarigenom

Kronan finge ersättning för den tullfrihet, som nu nämnda
apothek beviljats». Till svar härå framhöllo de båda kolle-

gierna, att om ej apotekare- och landsbarberaretullfriheterna

helt och hållet kunde indragas, så borde dock desamma

ställas lika för dem. Collegium medicum åter fann det 1

»lända till allmänt bästa, om alla apothekare i riket, som

blifvit eller blifva för nödvändige erkände, finge jämte nå-

digt privilegium hugna sig af någon, dock den ena större,

den andre mindre tullfrihet, allt efter förhållandena å den

ort der deras apothek finnes». I sitt betänkande d.
26

/i 1741

till städernas kammar-, ekonomi- och kommersdeputation

tillägger kollegium dessutom: »och kunde theremot alla the

waror, som, under namn af medicamenter, till öfwerflöd

af andra personer eller handlande och sådane, som om the-

ras egenskaper och godhet ej ringaste kunskap eller förstånd

äga, fritt införskrifwas, om icke alldeles förbjudas efter

K. förordningarne, dock med ansenlig tull beläggas».

Ej sällan uppstod o tvistigheter, om hvilka varor som
borde . räknas till medicinalier och alltså gå fria från tull.

I ett dylikt fall förklarade Kommerskollegium i skrifvelse

d.
2g
/g 1732 till Generaltullarrendesocieteten, att alla de va-

ror, som funnos upptagna i apotekaretaxan, voro tullfria

»på grund att generaltullarrende-societeten för samma tull-

frihet njutit sin rikliga afskrifning». För de specerier där-

emot, hvilka apotekarne, »jemte omkringboende kryddkrä-

mare få sälja, bör tull erläggas i fall den öfverskridit fri-

hetssumman».

Till en viss utsträckning d. v. s. i och för apotekets

behof synas alltså ännu specerier hafva varit tullfria för

apotekarne. Att denna lättnad dock emellanåt torde hafva

blifvit missbrukad, framgår af K. resolutionen på städernas

besvär af d.
12A 1731, som stadgade »att om apothekarne

drifva otillåtlig haudel med specerier, bör sådant å veder-

1 Enligt utlåtande <1.
,s
/2 1741.
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börlig ort angifvas och rättas». Sekreta utskottet vid 1747

års riksdag gjorde äfven anmärkning på den åt apotekarne

för apoteksrörelsens behof beviljade tullfriheten å vissa varor

såsom vin, brännvin och specerier, men utskottet ansåg sig

dock icke böra yrka på någon ändring af privilegierna.

K. br. d.
2% 1747 anbefallde sedermera Collegium medicum

att hålla noga tillsyn öfver, att apotekarne ej måtte drifva

oloflig handel med dem tullfritt förunnade varor, hvilket

stode i strid med det ändamål, för hvilket de erhållit denna

frihet.

Sedan vid 1751—1752 års riksdag den förut befintliga

konsumtions- och extra licensafgiften blifvit höjd till resp.

10 och 3 procent, anmälde Riksens Ständer, att Apotekare-

societeten i Stockholm inkommit med ansökan om att blifva

befriad äfven från denna afgift, eller ock att medicinal-

taxan måtte höjas. Ständerna tillstyrkte äfven bifall till

denna begäran på det sätt, att societeten skulle befrias från

konsumtions- och licensafgifternas betalande för de till

materia medica hörande simplicia, som icke funnos att till-

gå inom riket. Genom K. br. d.
23

/6 1752 blef denna Stän-

dernas hemställan äfven bifallen men modifierades genom
K. br. d.

iU 1753 därhän, att vid införskrifning af sådana

medicinaldroger, som växte inom riket, bestämmelserna an-

gående de ofvannämnda afgifterna skulle tillämpas. Då
emellertid befrielsen från erläggande af dessa endast gällde

Apotekaresocieteten i Stockholm, hemställde Collegium me-

dicum i skrifvelse d.
13A 1754 hos K. Maj:t, »att äfven alla

andra apotek i provincierna böra njuta samma förmåner i

detta mål, helst de alla måste efterlefva en och samma
medicinaltaxa». K. Maj:t, som visserligen fann denna fram-

ställning vara skälig, resolverade dock, att ärendet äfven

borde föreläggas Ständerna. Detta skedde vid riksdagen 1756

då landsortsapotekarne fingo samma förmåner sig beviljade

med afseende på konsumtions- och licensafgifterna som de,

hvilka apotekarne i Stockholm redan länge åtnjutit.

Vid 1766 års riksdag förekommer ånyo frågan om
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apotekarnes tullfriheter, och i skrifvelse d.
15
/io s. å. anhöllo

Ständerna, att K. Maj:t ville låta undersöka beskaffenheten

»af de privilegier, som äro ställda på sjelfva apothequen till

perpetuelt nyttiande», och sedan denna utredning skett

»härutinnan så förordna, som omständigheterna föranleda

och låta desse apothequer erhålla sådan tullfrihet, som för

dem kan pröfvas nödig och med statsvärkets nuvarande

behof lämpelig». Beträffande frågan, huruvida »apotheks

friheter förlänte åt vissa personer» kunde åtnjutas af dem
själfva eller deras barn under hela lifstiden, ansågo Stän-

derna, att endast sådana borde förblifva gällande, som verk-

ligen innehades af dem, på hvilka de första privilegierna

lydde, men att alla de undantagsförmåner genast skulle

upphöra, hvilka under tidernas lopp blifvit prolongerade

eller öfverflyttade på andra personer än apotekens första

anläggare. För de apotek, hvilka erhållit tullfrihet på
»indetermineradt qvantum medicinalier och specerier», borde

till förekommande af underslef fastslås, hvilken mängd, som
var tullfri. Genom K. br. d.

2
/i 2 1766 sattes äfven dessa

åtgärder i verkställighet.

K. cirkuläret d.
21A 1773 förklarade emellertid, att sådana

tullfriheter, som hittills blifvit förunnade till vissa »slögders

och inrättningars uppmuntran och förkofran», hädanefter

icke skulle komma att beviljas, utan måtte för sådant ända-

mål hällre andra utvägar tillgripas, exempelvis kontant

understöd. I samklang härmed förordnade slutligen K. br.

d.
27
/8 1777 till Kammarkollegium, att »alle personelle apo-

tekarefriheter böra efter omständigheterna och så fort sig

göra låter upphöra».

Då emellertid tullfrihetens upphäfvande fann sitt be-

rättigande hufvudsakligen däruti, att apotekarne genom an-

läggande af medicinalväxtodlingar borde kunna inom landet

anskaffa det nödiga behofvot växtdroger, så fann sig Colle-

gium medicum föranlåtet anmäla i skrifvelse d.
23

/i 1778-

till Kammarkollegium, att ehuru under senare tider en

mängd medicinalväxter, hvilka förut importerats, numera
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odlades isynnerhet i Malmö, Helsingborg, Borgå och till en

del i Stockholm, hade denna odling dock ej kommit till

den stadga, som man hoppats, hufvudsakligen af den an-

ledningen, att konsumtionsbehofvet varit ganska obetydligt.

Till svar härpå meddelade Kammarkollegium d.
4
/3 s. å.,

att äfven Statskontoret funnit det vara skäligt medgifva,

att den apotekarne beviljade tullfriheten för närvarande och

tillsvidare må blifva beståndande, men emedan dessa tull-

friheter sammanräknade utgjorde en betydande utgift för

statsverket, öfverlämnades det åt kollegii omsorg att be-

främja medicinalplanteringarna i riket, på det att tullfrihe-

terna måtte kunna åtminstone till någon del umbäras.

Mot slutet af seklet voro emellertid apoteksvaror under-

kastade en ganska hög tull. Enligt 1782 års stora sjötull-

taxa voro i taxan ospecificerade apoteksvaror, som icke

undergått någon beredning, åsatta en tull af 9 % af värdet, 1

men tariffen nedsattes i 1799 och 1816 års tulltaxor till resp.

8,32 och 8 procent. I 1824 års tulltaxa höjdes tullafgiften

till 10 % af värdet å sådana »apothekarematerialer, som ej

äro inhemska och i denna taxa ej specificerade», under det

att »inhemska, men icke här specificerade», drogo en tull af

30 % af varans värde.

Dessa bestämmelser fortforo att vara gällande till 1841,

från och med hvilket år alla apoteksvaror, hvilka ej voro

i tulltaxan specificerade, blefvo fria från tull, hvilken be-

stämmelse allt sedan varit gällande.

1 Särskilda förhållanden kunde dock föranleda till beviljandet af

vissa lättnader i tullen. Sålunda åtnjöt apotekaren i Falun C. Balk, på
grund af den skada roströken därstädes utöfvade på apoteksvarorna enligt

K. br. d. “/, 1788 en tullfrihet af 100 dal. smt på specerier och medi-

cinalier jämte dylik för ett fat franskt brännvin, och genom K. br. d.
J5

/« 1808 erhöll hans efterträdare R. Sarvolius medgifvande att tullfritt

få införa medicinalier och specerier till ett afgiftsbelopp af 33 rdr 16 sk.

specier.
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I nära sammanhang med tullfriheten stod den i äldre

tider äfven beviljade befrielsen från borgerliga utlagor. Kon-

firmationen år 1640 för P. Schmidt å apoteket Lejonet i

Stockholm befriar denne från »all borgerligh tunga och på-

lagor, ehwad nampn dee haffua kunne, så wijda Apotheket

och alle medicinalische saker widkommer och angår; Men
hwadh gjordt eller prsepareradt Wijn, Confectiirer och Spe-

cerijen, som honom fritt står att handla rnedh anlangar,

för sådant skal han giffua til staden een skiäligh erkän-

nelsse och wiss genant». Privilegiet för D. Roberg af år

1662 på samma apotek befriade likaledes från »allehanda

skatt och borgerlig tunga». I Carl XI:s privilegium för

samtliga apotekarne i Stockholm d.
10A 1675 heter det:

»Och såsom de intet böra drifva och idka någon borgerlig

näring, förutom hvad deras apotek och dertill nödige mate-

rialiers anskaffande vidkommer, så skall de ock deremot

vara frie och förskonte för all borgerlig tunga, pålagor,

stadsbeställningar samt inqvarteringar och andra slika onera,

ehvad namn de lieldst hafva kunna». Äfven i åtskilliga

privilegiibref af senare datum finner man dessa friheter

medgifna. Resolutionen d.
2A 1687 uppå »samtelige apo-

thekarenes underdånigste inlefvererade supplique» bestämde

sålunda, »att de af bemälte apothekareembete, som utom
deras enskylte apothek eller verkstäder icke bruka någon

särdeles borgerlig näringh skola icke mindre än barberare-

embetet, när af deras löner fruchtbare capitaler samt för

deras tjenstefolk och legohjon efter riksdagsbeslutet contri-

buerat hafva, för allt öfrigt frie vara».

Vid åtskilliga riksdagar fordrade visserligen Ständerna,

att äfven apotekare och barberare borde taga del i »bor-

gerliga besvär och kontributioner till K. Maj:ts och fäder-

neslandets tjenst, emedan de, förutom det, som till deras

profession egentligen hörer, derjemte idkade en fullkomlig

näring och köpenskap». Enligt K. br. d.
16A 1689 resol-

verade K. Maj:t härtill, »att apotekarne och barberarne

måtte innehålla med sådan näring, som ej egentligen till
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deras handtering hörer eller ock blifva delagtige af borger-

liga besvär».

1

Äfven långt senare utkommande förordningar tillför-

säkrade apotekarne en undantagsställning med afseende på

dé kommunala utskylderna. K. resolutionen d.
3
/o 1745 »uppå

apothekarenes här i staden insinuerade underdåniga supp-

lique» förklarar sålunda, »att som 1675 års år 1723 confir-

merade apothekareprivilegier uttryckeligen frikalla dem från

alla borgerliga onera, undantagandes sådana, som efter

riksens ständers öfverenskommelse ingen får sig undan-

draga», fann K. Maj:t »det apothekarne i Stockholm icke

böra höra under borgerskapet, och således ej dragas under

borgerskapets contingent, utan komma apothecarene sär-

skildt att contribuera och taxeras». Ungefär samma be-

stämmelser återfinner man i en K. resolution d. Vs 1748

rörande apotekarne i Stockholm.

Såsom befriade från en del borgerliga utskylder måste

apotekarne emellertid erlägga dubbla våg- och mätarepen-

ningar. K. br. d.
21
/9 1715 stadgade nämligen, »att alla

de, som icke äro borgare i de stapelstäder, där de handla

vilja, böra, mot det att de i samma städer i anseende till

deras handel, ingen annan kontribution underkastade äro,

1 Tidtals synas emellertid apotekarne äfven nu hafva fått deltaga

i erläggande af allmän kontribution. I K. br. d.
20

/12 1 69 9 till öfver-

ståthållaren i Stockholm heter det nämligen: »Wi hafve undfått Eder

skri fvelse, hvarutinnan I underdånigt förfråga om icke apothecarne och

barberarne här i staden de öfrige af borgerskapet till någon lijsa och

undsättning bör wara delacktige utj dhen allmänna contributionen, som
för innewarande åhr kommer att utgiöras, oacktadt dhe widh förre con-

tributionen hafwa warit förskonte, hälst emedan i synnerhet dhe förre

hafva sin näring af sådan handel, som andre af borgerskapet idka böre

;

Och länder Eder dhernppå till nödigt swar, aldhenstund innewarande

åhrs påbudna contribution är så allmän, att flere andre, hwilka för detta

warit förskonta, dhenna gången komma att contribuera; ty måste intet

heller apothecarne och barberarne sigh derifrån undandraga, utan böre

dhe äfwen som alle andre Wåra undersåtare efter dheras willkohr och

förmögenhet uti mehrbem:te contributions uthgiörande participera».
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för de varor, de handla med, vid deras uppvägande eller

uppmätande erlägga dubbla våg- och mätarepenningar».

Med afseende å den särskilda »kontribution och taxe-

ring», som omnämnes i de ofvannämnda K. resolutionerna af

1745 och 1748 må anföras, att enligt bevillningsförordningen

af d.
15

/io 1766 apotekarne i Stockholm, allt efter rörelsens

storlek, hade att kontribuera med från 120 till 160 dal. smt;

i Göteborg, Uppsala och Karlskrona med 100 och i öfriga

städer med från 20 till 60 daler smt. Enligt bevillningsförord-

ningen af d.
15

/« 1800 skulle apotekarne i Stockholm, Göteborg,

Norrköping, Gäfle och Karlskrona erlägga från 50 till 100 rdr

i kontribution, i öfriga större städer 20 till 50 rdr och i de

mindre städerna samt på landet 6 rdr 32 sk. till 15 rdr.

Från erläggande af egentlig kommunalskatt synas apo-

tekarne dock hafva varit befriade äuda framemot midten

af 1800-talet. I K. br. d. V12 1852 till Sundhetskollegium

heter det nämligen: »Uti en till Oss ingifven skrift hafva

åtskilliga apothekare i Stockholm i underdånighet anhållit

att som i följd af stadgandet i K. br. d.
21
/9 1715 apothe-

karne i Stockholm varit befriade från andra utskylder till

staden än dubbla våg- och mätarepenningar, men att ut-

skylder till staden under åtskilliga titlar numera blifvit dem
påförda samt deröfver anförda und. besvär icke vunnit

nådigt afseende, Wi måtte i nåder frikalla dem från erläg-

gaudc af dubbla våg- och mätarepenningar för de varor,

hvilka de för sitt yrke nödgades införskrifva; hvarjemte

sökandene, i egenskap af apothekaresocietetens direktion i

und. begärt att äfven de landsortens apothekare, som ut-

göra beskattning till den stad, der de drifva sin rörelse,

måtte vinna befrielse från erläggande af dubbla våg- och

mätarepenningar. — Wid föredragning häraf liafve Wi pröf-

vat skäligt i nåder förklara, att Stockholms apothekare äfven-

som de apothekare i rikets öfrige städer, som äro stads-

utskylder underkastade, skola för framtiden vara befriade

från dubbla våg- och mätarepenniugars erläggande för de

varor, hvilka de för sitt yrke nödgas införskrifva.»



Striden om handeln med läkemedel.

1. Olika uppfattningar om hvad som bör förstås med läkemedel.

Oaktadt skärpta lagbestämmelser till skydd för apoteks-

privilegierna komrno till stånd genom 1688 års medicinal-

ordningar, fortfor dock striden alltjämt, om hvilka varors

försäljning uteslutande skulle tillkomma apoteken. I äldre

privilegiibref förekommer det därför ofta, att såväl de varor

uppräknas, livilka uteslutande fingo försäljas å apotek som
ock sådana, livilka borde vara gemensamma för apotekare

och kryddkrämare. I privilegiibrefvet af år 1692 för Johan

Berendts på Hvita Björn heter det exempelvis, att denne

apotekare skulle äga rätt att underhålla »ett beständigt samt

till alla medicinaliske saker och materier, dem han ock från

utrikes orter skall få införskrifwa, wäl inrättadt apothek

och bemälde dess medicamenter för ett skäligt och billigt

pris försälja och föryttra, jämwäl och hafwa tillstånd till

köps och salu hålla aromata, krydderi och konfecturer,

ehwad namn de heldst hafwa kunna, såsom ock allehanda

insyltade saker, stötte kryddor, aquam vitse och mera sådant

som till ett apothek egenteligen hörer, hwaremot ingen af

borgerskapet dersammastädes skall hafwa makt, honom till

förfång, att försälja annat än allenast peppar, ingefära,

saffran, neglikor, kanel, muskot, muskotblomma, ris, sviskon,

mandel, russin, korinter, socker och anis, med livilka spe-

cerie kryddkrämare jämte honom må vara tillåtet att handla,

Farmacien 8 historiaj 5
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men intet med theriac, oleis destillatis, mereurio eller arse-

nico eller annat sådant som apoteket endast och allenast

tillhöra».

Att uppdraga gränsen emellan apoteksvara och icke

apoteksvara hade sig emellertid då liksom i våra dagar

ganska svårt, men då ständiga klagomål inkommo öfver det

förfång kryddkrämarne genom sin handel med läkemedel

beredde apotekarne, väcktes d.
8
/i 1700 i Collegium medi-

cum proposition om, att emellan de båda konkurrenterna

»ett wisst slut giöres och en specification opsättjas på de

materialier de få hafwa till sahlu, tydeligare än det som

uti constitutionibus och deras privilegier förmäies, hwilken

med apothecarne communiceras». Det anfördes äfven,

att kryddkrämarne »så fritt sällia medicinalia att de dem
oskrymtadt uthi packhuset under den titul af apothecare-

materialier angifwa». En »Catalogus Medicamentorum pro-

hibitorum» blef äfven nu upprättad af Urban Hj^rne och

uppläst i kollegium d.
21/n 1705. Samma dag och senare

äfven d.
21

/3 1707 blefvo kryddkrämarne af kollegium för-

bjudna att försälja vissa artiklar bl. a. »Oleum Laurinum

et Oculi Cancri», men däremot »concederades dem Oleum
Raparum et Lini, Cineres clavellati et Vitriolum commune».

Vidare blef dem ånyo förbjudet att hålla till salu sennaté,

flugvatten, vitriolspiritus, arsenik och enbärsolja, allt saker,

som voro förbjudna redan i medicinalordningarna.

Att kryddkrämarne alla förbud till trots trodde sig

kunna i hvilken utsträckning som helst bedrifva handel

med medicin, framgår dock af Collegii medici protokoll d.
u
/s

1707. I detta omförmäles nämligen, att en borgare i Stock-

holm I. F. Lampe vid Hötorget inrättat en butik, i hvilken

han försålde såväl »Medicamenta simplicia som composita».

För tillredande och expedition af medicin hade han anställt

en apotekaregesäll. Lampes lager af medicinalier blef dock

redan samma år d.
13/u med öfverståthållarens medgifvande

konfiskeradt i närvaro af tvenne Collegii medici ledamöter,

två rådmän och ett par apotekare.
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Äfven från andra delar af landet förspordes oupphör-

liga klagomål öfver otillåten medikamentsförsäljning. Så-

lunda besvärade sig apotekaren i Visby d.
5
/ä 1734 bos

Collegium medicum öfver, att handlanden L. Lange höll

medicinalier till salu, och detta med magistratens tillstånd.

Mångfaldiga gånger försökte emellertid vederbörande

bestämma gränsen mellan apoteksvara och ej apoteksvara.

Då Kommerskollegium d.
20

/s 1732 begärde af Collegium

medicum utredning, hvilka varor egentligen borde betraktas

som medicinalier, och som på denna grund voro tullfria,

förklarade nämnda ämbetsverk d.
2Vs s. å., att bit borde

räknas alla de specerier och materialier, som funnos upp-

tagna i apotekaretaxan samt de, som, ehuru ej i taxan

upptagna, senare kommit i bruk, hvarjämte kollegium på-

pekade de i medicinalordningarna af 1688 samt i K. resolu-

tionen af 1698 uppräknade medlen. Äfvenledes senare, såväl

d.
4A och 3/u 1756, som d.

26
/i 1757, försökte Collegium

medicum, genom särskilda kungörelser angående hvad som
skulle förstås med läkemedel, stäfja den olaga handeln

med dylika.

Klagomål inkommo dock ständigt från apotekarne, ej

endast till Collegium medicum utan äfven till K. Maj:t,

öfver, »att medicinalier utbjudas till salu, dels i krydd- och

tobaksbodar, dels i klädstånd samt andra mindre afpassade

ställen, hvarom de tidt och ofta i de dagligen utkommande
tidningarna införda kungörelserne nogsamt vittna». Apoteks-

innehafvarne anhöllo slutligen, att K. Maj:t ville utfärda

förnyade och skärpta bestämmelser mot intrång i deras

yrke. I resolution d.
13
/io 1774 förklarade K. Maj:t emel-

lertid, att det begärda förbudet mot olaga medikaments-

handel vore öfverflödigt, då vid noga tillsyn att redan gifna

förordningar efterlefdes, allt missbruk kunde stäfjas, och

»vill K. Maj:t till sökandene öfverlämna att sina rättigheter

bevaka och på vederbörliga ställen till rättelse anmäla om
något intrång dem derutinnan vederfares».

Förledda af det florerande kvacksalfveriet och konkur-
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rensen med kryddkrämarne gåfvo apotekarne själfva ofta

hugg på sig, då de i strid mot författningarna från sina

apotek expedierade recept utfärdade af obehöriga personer.

Collegium medicum beslöt slutligen d.
3A 1775 att, till stäf-

jande af kvacksalfveriet i Stockholm, begära förbud hos

öfverståthållaren och Kommerskollegium mot försäljning af

arcana, hvarjämte anhölls om åtgärders vidtagande mot den

olaga medikamentshandeln. Detta hade till följd, att Kirur-

giska societeten uppmanades varna sina lärlingar och gesäller

för idkande af medicinsk praktik, och att utgifvaren af tid-

ningen Dagligt Allehanda anmodades att icke införa annonser

om läkemedel i sin tidning. Apotekarne slutligen blefvo

erinrade om, att de borde bättre efterlefva medicinalordnin-

garna samt påminda om, att Collegii medici kung. d.
3/n

1756 förbjöd gifters utlämnande från apotek annat än efter

recept af legitimerad medicine doktor eller kirurg. Öfver-

ståthållarämbetet i Stockholm utfärdade äfven en kungörelse

d.
17
/s 1776, i livilken allmänheten varnades för bedragare

och kvacksalfvare, hvilka då de ertappades borde utan

skoning befordras till laga straff, och apotekarne förbjödos

att utlämna medicin på recept af obehörig person vid vite

af första gången 100 dir. smt, andra gången 200 dir. smt

samt tredje gången näringens förlust.

Sedan K. br. d.
2iJ

/3 1795 till poliskammaren i Stock-

holm uppdragit »tillsyn öfver att ej obehörige personer be-

fatta sig med sjukdomars botande eller medikamenters till-

redande», utfärdade Öfverståthållarämbetet d.
8
/s 1797 en

kungörelse, i hvilken förbjöds »allt slags utbjudande af plås-

ter, droppar och salvor som af obehörige personer tillverkas,

äfvensom att kryddkrämare och andre handlande icke må
vid vite af 8 rdr. 16 sk. befatta sig med försäljning af

medicinalvaror och gifter, som apotekaresocieteten ensamt
tillkommer». Kungörelsen uppräknar äfven de droger, hvilka
uteslutande fingo försäljas från apoteken. Detta förbud

väckte emellertid så häftig opposition hos köpmännen, att

öfverståthållaren d. 14A s. å. såg sig nödsakad förklara, »att



69

samma förbud hvarken må anses lända till utvidgande af

apotekares handelsrättigheter, efter livad derom förut för-

ordnadt är eller till någon inskränkning uti den lagliga

handelsrättighet och frihet, som efter gällande författningar

grosshandels och kryddkramhandels-societeten tillkommer».

Striden angående handeln med läkemedel upplågade

ånyo, då Öfverståthållarämbetet d.
12A 1802 dömde tvenne

handlande att höta 8 rdr. 16 sk. hvardera, därför att de

sålt kamfer, asa foetida och sennablad. Collegium medi-

cum, som blef hördt i ärendet, vitsordade att ofvannämnda

varor endast användas för medicinskt bruk och hemställde

hos K. Maj:t om ensamrätt för apotekarne att försälja dem.

Vidare insände kollegiet till K. Maj:t en förteckning på de

simplicia, hvilka, såsom upptagna i Svenska farmakopén,

borde finnas å apoteken samt anhöll, att apotekarne en-

samma skulle äga rätt att tillhandahålla allmänheten dessa

varor. Denna hemställan föranledde dock ej till någon åt-

gärd af Iv. Maj:t.

Det kan förefalla, att bestämmelserna i 1688 års medi-

cinalordningar samt K. resolutionen d. Vs 1698, angående vite

för obehörigt försäljande af gifter, borde hafva tillförsäkrat

apoteken ensamma åtminstone handeln med dessa, men
tydliga lagstadganden, om hvilka ämnen, som borde räknas

till venena, saknades, och därför drefvo äfven kryddkrä-

marne handel med en mängd sådana. Först Collegii medici

kung. d.
3/n 1756, »huru med försäljande af venena och

andra farlige medicinalvaror hädanefter kommer att för-

hållas», ordnar något närmare handeln med venena, och kan

denna kungörelse betraktas såsom den första giftstadgan.

I den utfärder kollegium ganska noggranna bestämmelser,

angående utlämnandet af häftigt verkande läkemedel från

apotek samt meddelar en »Lista N:o 1. På venena och

andre i orätt dosi högst farliga mcdicinalier, som i de städer
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där apothek äro inrättade, ej böra säljas af någon annan

än apothekarne» samt en »Lista N:o 2. På venena och

farlige medikamenter, som i de städer der intet apothek är

inrättadt kunna hållas till köps för färgerier och rofdjurs

utdödande hos en välfrejdad handlande, som magistraten

utsett och ed aflagt».

Bland gifter, som enligt »Lista N:o 2» fingo salubjudas

af vissa handlande, voro hvit, gul och röd arsenik, antimon-

smör, sublimat och räfkaka m. fl. Visserligen skulle köpa-

ren vara väl känd och borde vid rekvisition af dessa gifter

aflämna egenhändig och med sigill försedd attest, men där-

med var man ej alltid så nogräknad. Den lätta åtkomsten

af så starka gifter ledde slutligen till så starkt missbruk af

desamma, att K. Maj:t d.
14

/s 1786 utfärdade »förbud för

alle andre, hvilka de vara måge i städerna och på landet,

än apothekare att något slags gift till salu hälla». Angående

utlämnandet af arsenik från apoteken, meddelar K. förord-

ningen d.
15

/g 1787 särskilda bestämmelser.

I och med sist angifna K. kungörelser kan handeln

med gifter i Sverige sägas hafva blifvit definitivt ordnad,

och giftstadgarna af senare data, d.
18

/s 1830, d.
8
/s 1856,

d.
7
/i 1876 och nu gällande af d. 7

/is 1906, äro alla byggda

på grundvalen af 1756, 1786 och 1787 års stadganden.

Under det att handeln med gifter till allmänhetens

båtnad slutligen blef helt och hållet förbehållen apoteken,

hafva stridigheterna alltjämt fortfarit, om hvad som i öfrigt

bör förstås med apoteksvaror, d. v. s. varor, hvilka privi-

legierna likmätigt endast få försäljas från apotek. Officiella

bestämmelser och uttalanden härutinnan förefinnas visser-

ligen till stort antal af senare datum, 1 men det kan ej för-

1 K. Handelsordningen d.
22

/12 1846; K. förordn. d.
18
/e 1864 an-

gående utvidgad näringsfrihet; K. br. d.
24

/v 1868 angående sökt rättighet

att idka grosshandel med apoteksvaror; K. Sundh. Koll. cirk. d.
16

/, 1874,
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nekas, att dessa ej äro uttömmande, och att uppfattningen

af deras innebörd därför varit och fortfarande är olika.

Härom vittna de skilda åsikter, som i samma rättsfall gjort

sig gällande hos olika myndigheter och de olika domar,

som fallit i mål, där det gällt att afgöra, hvad som vore

att hänföra till apoteksvaror. Några exempel härpå från

de senaste förflutna trettio åren 1 skall i det följande anföras,

och med dessa för ögonen bör det icke förundra, att Medi-

cinalstyrelsen på senare tider anmält till beifran endast olaga

försäljning af sådana läkemedel, som innehållit gifter, eller

sådana, hvilkas försäljning antingen kunnat åtalas enligt

gällande brännvinsförordning, eller bevisligen idkats till

allmänhetens förfång, eller hvaraf skadliga följder uppstått

för enskildes hälsotillstånd.

I april 1875 instämde apotekare A. Gauffin i Kristian-

stad åtskilliga handlande därstädes, för det att de hade för-

sålt »Brama lifselexir, Statt upp och gack liniment, Roborans

sundhetssalt, jesuitplåster, råttbröd och maltextrakt», för

hvilka medel de i tidningarna infört braskande annonser.

Sedan Sundhetskollegium genom rättskemisten låtit under-

söka de åtalade medlen och förklarat dem alla, med undan-

tag af råttbröd, vara att hänföra till apoteksvaror, blefvo

fem handlande af rådsturätten ådömda 25 kronors böter

hvardera. Huruvida domen öfverklagades, finnes ej an-

tecknadt.

Konditor C. J. Grafström i Stockholm anmäldes d.

18
/9 1880 af Medicinalstyrelsen till åtal för olaga handel med

»Chomels magpastiller» och dömdes d.
6
/io 1880 af rådstu-

rätten till 50 dalers (kr. 12: 50) böter, men frikändes slut-

ligen af Högsta domstolen.

beträffande vissa vid läkemedels försäljning förekommande missbruk;

K. br. d. “/g 1876 angående sökt tillstånd af exam. apotekare, som ej

innehar apotek, att försälja apoteksvaror; K. förordn. d.
S8
/a 1887 om

ändring i förordningen angående utvidgad näringsfrihet; K. instr. d.
81

/io

1890 för läkare etc. §§ 30 och 48; K. instr. d.
Sl

/ la 1900 för Medicinal-

styrelsen § 13.

1
Till större delen hämtade ur Medicinalstyrelsens arkiv,
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Mjölnaren A. Wallström, åtalad d.
16/n 1888 för kvack-

salfveri och olaga medikamentshandel, dömdes d.
u
/q 1891

af häradsrätten att böta sammanlagdt 405 kronor. Hofrätten

nedsatte böterna till 50 kronor.

A. F. Blomqvists i Stockholm filial för tillverkning

af »Nicholsons» örontrummor anmäldes d.
17

/i 1891 af Medi-

cinalstyrelsen till åtal för kvacksalfveri och olaga medika-

mentsförsäljning samt olaga försäljning af sprit och eter.

Han dömdes af Högsta domstolen till 50 dalers böter för

kvacksalfveri och olaga medikamentsförsäljning samt att

böta 30 kronor för försäljning af eter.

I skrifvelse d.
21
/io 1886 anhöll Generaltullstyrelsen om

utlåtande af Medicinalstyrelsen, huruvida en till förtullning

angifven vara, benämnd »Sundhetsbalsam», vore att hän-

föra till apoteksvaror. I svarsskrifvelse d.
8/n 1886 anför

Medicinalstyrelsen, som låtit rättskemisten undersöka varan,

»att berörda balsam, såväl på grund af sin sammansättning

som’ sitt namn, bör hänföras till apoteksvaror och såsom

sådana förtullas».

Handlanden C. J. Lindahl hade af Apotekarsocietetens

direktion blifvit d.
8A 1894 anmäld för olaglig försäljning

af s. k. »Pinuspiller», och Medicinalstyrelsen aflät, på yrkande

af ombudsmannen, skrifvelse till K. befallningshafvande för

anställande af åtal. Lindahl fälldes d.
24A s. å. till böter

af häradsrätten, men han frikändes sedermera af hofrätten.

Besvär anfördes af Medicinalstyrelsen hos Högsta domstolen,

som emellertid upphäfde häradsrättens dom och d.
6A 1896

fastställde hofrättens frikännande — »enär det ej styrkts,

att ifrågavarande preparat, hvilket vore till sin samman-
sättning okändt, innehölle något sådant ämne, att Lindahl

på grund af de lagrum häradsrätten åberopar eller eljest

enligt lag och författning varit förhindrad att hålla det-

samma till salu».

Handlanden A. Sjöman i Enköping hade af stads-

fiskalen därstädes blifvit instämd till domstol för olaga för-

säljning af Röda korsets »Äkta kloka gubbens liniment;
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Amerikansk samaritbalsam; Bleksotspulver m. m.» Medi-

cinalstyrelsen, hvars yttrande blifvit af stadsfiskalen inford-

radt, anförde bland annat »att såväl af läkarnes intyg som

af den å etiketten af berörda flaskor och ask anbringade

vidlyftiga bruksanvisningen, framgår fullt tydligt, att sagda

varor äro afsedda till läkemedel för såväl in- som utvärtes

bruk och alltså i egenskap af apoteksvaror såväl enligt ännu

gällande äldre medicinalförfattningar angående kvacksalfveri

och olaga medikamentsförsäljning, hvilka af K. befallnings-

hafvande i Uppsala län åberopats, ej få af andra än apo-

tekare försäljas, som ock enligt K. förordningen d. 18 juni

1864 § 8, äro undantagne från de i samma förordning gifna

stadgan den angående rätt att idka handel eller annat närings-

yrke äro hemfallna till ansvar enligt § 18 uti förordningen

sådan denna § lyder enligt K. förordningen d.
23

/a 1897».

— Rådsturätten dömde Sjöman till böter, men hofrätten

frikände honom från ansvar.

Metodistpredikanten J. Johanssons hustru T. M. Floren

blef 1897 åtalad, för det att hon under en längre tid obe-

hörigt utöfvat läkaryrket samt försålt läkemedel, hvilka

innehållit sprit. Häradsrätten dömde henne för olofligt ut-

öfvande af läkaryrket att böta kr. 12: 50 samt för olaglig

handel med sprithaltiga läkemedel till 30 kronors böter,

hvarjämte medicinen förklarades förbruten. Hofrätten fast-

ställde utslaget, och Högsta domstolen fann ej skäl ändra

underdomstolarnes beslut i annat än, att hustru Johansson

befriades från böterna för olaglig spritförsäljning.

Innehafvaren af apoteket Ugglan i Stockholm A. Leh-

man hade af stadsfiskal L. Stendahl blifvit instämd för

domstol med yrkande af ansvar å Lehman, för det att un-

der sommaren 1896 från hans apotek mot betalning utläm-

nats sprit, som blifvit försatt med pepparmyntolja. Där-

jämte yrkades, att Lehman skulle åläggas betala brännvins-

försäljningsafgift. Sedan emellertid Medicinalstyrelsen i in-

fordradt utlåtande förklarat, att ifrågavarande blandning måste

anses hänförlig till läkemedel, och att Lehman sålunda icke
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kunde sägas hafva gjort sig förfallen till ansvar för olaga

handel med sprit, blef åtalet i likhet med underdomstolar-

nas beslut af Högsta domstolen ogilladt.

Största uppseende väckte på sin tid de s. k. Salubrin-

rnålen, vid hvilka man står inför det egendomliga förhål-

landet, att apotekare åtalas för intrång i ej apotekares rätt

till försäljning af en notorisk apoteksvara, och hvilka därför

här må något närmare relateras.

År 1897 väcktes af fil. dr. P. Håkansson i Eslöf åtal

mot föreståndaren för apoteket Kronan i Kristianstad C. J.

Arhén för intrång i patenträtt och oloflig tillverkning samt

försäljning af ett patenteradt medel benänmdt »Salubrin».

Håkansson förlorade processen i rådsturätten samt hofrätten,

men anförde klagomål hos Högsta domstolen, som genom
utslag d.

23
/5 1 900 pröfvade rättvist, att, med upphäfvande

af underdomstolarnas beslut, döma Arhén till 100 kronors

böter samt att betala rättegångskostnaderna. Äfven mot

några apotekare i Stockholm väckte Håkansson ej långt

därefter i samma sak åtal för intrång i patenträtten jämte
o

brott mot förordningen om varumärkesskydd. Atalet ogil-

lades i rådstu- och hofrätterna, men fullföljdes af den för-

lorande parten hos Högsta domstolen.

I afsikt att söka få salubrinpatentet upphäfdt instämde 1

Apotekarsocietetens direktion genom sin ledamot A. Lehman
samtidigt Håkansson med yrkande, att, som Salubrin dels

vore ett läkemedel och dels icke skilde sig från förut i

tryckt skrift beskrifna blandningar, patentet måtte upp-

häfvas. Det styrktes i målet, att ett tiotal blandningar,

innehållande ättiksyra, sprit och ättiketer eller endast ättik-

eter med eller utan tillsats af aromatiska ämnen, voro i

tryck beskrifna långt före patentets tillkomst; att blandnin-

gar, fullkomligt liknande salubrin, dels föreskrefvos af läkare

genom recept, såväl särskildt utskrifna sådana som sådana

hämtade från recepthandböcker och dels förekommo i

1 Svensk farmaceutisk tidskrift 1903 sid. 50 samt Handlingar i

Salubrinfrågan, utgifna af Apotekarsocietetens direktion, Stockholm 1900.
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mediciniska handböcker; att Håkansson i prospekt och

annonser utbjöde varan såsom botemedel mot allehanda

sjukdomar; samt att alla ingredienserna förekommo upp-

tagna i svenska farmakopeer. Professorn i medicinsk kemi

vid Uppsala universitetet, grefve C. Th. Mörner, förklarade

att varan vore ett läkemedel, och att det icke väsentligen

skilde sig från ofvan omförmälda äldre blandningar. Medi-

cinalstyrelsen hade enahanda yttrande uti infordradt utlå-

tande, därvid densamma tillika förklarade, att ättiketerns

förmåga att döda mikroorganismer icke var okänd för

vetenskapsmännen, då patentet på Salubrin beviljades.

Från Håkanssons sida åberopades intyg från professorn

vid Tekniska högskolan P. Klason af hufvudsakligt innehåll,

att Salubrin är ett läkemedel, då det expedieras efter läka-

res recept, men ej då det utlämnas i handköp, samt att

nyheten uti »uppfinningen», hvarigenom patentet skilde sig

från förut kända blandningar, vore den, att salubrinbland-

ningen tillkommit i antiseptiskt syfte, hvilket öfriga bland-

ningar icke gjort. Professor J. O. Rosenberg, med hvil-

ken Tekniska högskolans styrelse instämde, förklarade

Salubrin vara ett läkemedel, samt att Salubrin, bestående

af ättiketer och sprit, vore fullkomligt lika med en förut i

tryckt skrift beskrifven blandning »Spiritus acetico Eethe-

reus», men att ur existensen af omförmälda äldre bland-

ningar, hvilka sannolikt icke tillkommit i antiseptiskt syfte,

kunde »ingen slutsats dragas, föranledande tillämpningen

af patentförordningens § 3» å det salubrinpatent, som af-

såge blandningar af sprit, ättiketer och ättiksyra.

Med anledning af talet om de antiseptiska egenska-

perna hos Salubrin, styrktes genom undersökningar vid

patologiska institutionen i Uppsala, att af ofvan omförmälda

äldre blandningar två ägde större samt en lika stor anti-

septisk verkan som Salubrin.

Målet afgjordes genom Högsta domstolens utslag d.
2A

1903, hvarigenom apotekare Lehmans yrkande om upphäf-

vande af patentet ogillades, hvarjämto rättegångskostnaderna
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i målet kvittades. Utslaget var dock icke enhälligt, ty nio

af domstolens ledamöter förklarade patentet giltigt, under

det att åtta ansågo detsamma vara ogiltigt. Den adertonde

och äldsta ledamoten, som hade afgörandet uti sin hand,

förklarade emellertid äfven ehuru, som det synes, med
tvekan patentet giltigt. Högsta domstolens pluralitet, som

icke ansåg det vara styrkt, att Salubrin vore ett läkemedel,

torde beträffande frågan om »uppfinningens nyhet» uteslu-

tande hafva tagit hänsyn till professor Rosenbergs ofvan

citerade yttrande.

Ej långt efter sedan detta mål blifvit afgjordt, föll

äfven dom i det inför Högsta domstolen dragna besvärs-

målet, fil. dr. P. Håkansson gentemot åtskilliga apotekare i

hufvudstaden för intrång i rätten till det af Håkansson

såsom hans varumärke registrerade ordet »Salubrin». D. 7A
1903 dömde K. Maj:t, med ogillande af underdomstolarnas

friande utslag, samtliga åtalade apotekare till böter och

ersättning af rättegångskostnaderna. 1

*

Kasta vi nu en återblick på de många ofvan anförda

domstolsutslagen, så finna vi, att de rättskipande myndig-

heternas uppfattning, angående hvad som bör förstås med
apoteksvara eller läkemedel, varit ganska olika. Att emel-

lertid såväl K. Maj:t som Medicinalstyrelsen alltid häfdat

den meningen, att allmänhetens intresse och apotekaryrkets

rätt bäst tillgodoses därigenom, att handeln med läkemedel

sker från apoteken genom därtill kompetenta personer och

under tillbörlig kontroll, därom vittna de beslut, som blifvit

af K. Maj:t och Medicinalstyrelsen fattade, vid ansökningar

af andra än apotekare om rättighet att idka handel med
läkemedel.

Då sålunda protokollsekreteraren Hyckert 1810 hos

K. Maj:t anhöll, att få för arméns och flottans behof såsom

1 Svensk farmaceutisk tidskrift 1903, s. 150.
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kornmissionär i Stockholm försälja alla slag i Ost- och

Västindien samt Amerika producerade läkemedel, blef denna

ansökan ej beviljad. 1

Enkan Ruthberg, som hos K. Maj:t anhållit att få

försälja några af henne tillverkade medikamenter, fick d.
28

/s

1863 afslag å denna begäran, men erhöll d.
20/n s. å. med-

gifvande att under tillsyn af vederbörande läkare få sin

kurmetod pröfvad vid någon af rikets offentliga sjukvårds-

anstalter. Hon förvägrades ånyo genom K. Maj:ts beslut

d.
16

/s 1865 att försälja af henne beredda läkemedel mot

rheumatiska åkommor men synes ej hafva låtit sig varna

häraf utan försålde det oaktadt medikamenter, ty hon blef

ett par år senare bötfälld för sådan försäljning. Ruthberg

lät emellertid ej nedslå sig af motgången, ej ens efter att

ännu en gång hafva blifvit hötfälld, utan anhöll ytterligare

1869 och 1877 om rätt att försälja läkemedel och gjorde

1879 den allt annat än blygsamma anhållan att få öppna

ett privat lasarett samt begärde slutligen ännu en gång

tillstånd att få försälja medicinalier. Hon erhöll dock vid

alla dessa tillfällen K. Maj:ts afslag å sina framställningar. 1

Genom svenska beskickningen i Paris hade en fransman

Mr Damenez i skrifvelse till Sundhetskollegium begärt

tillstånd att få annonsera i svenska tidningar försäljning af

läkemedel, sedan de blifvit undersökta af kollegium. Vidare

ville Damenez i Sverige upplägga ett nederlag af dessa

läkemedel under tillsyn af därtill af kollegium utsedda leda-

möter. I sitt svar af d. Va 1875 till svenska ministern i

Paris, angående denna begäran, anför kollegium, »som redan

under föregående år emottagit en dylik framställning från

åtskilliga apotekare i Paris, men icke korresponderar med
enskilda personer», att intet hinder funnes för Damenez att

annonsera sina läkemedel i svenska tidningar, men att »lag-

stiftningen förbjöde andra än apoteksinnehafvare att för-

sälja medikamenter; att då svenska apotekare ej hafva rät-

1
Medicinalstyrelsens arkiv.
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tighet att införskrifva sammansatta medel, Sundhetskolle-

gium ej ägde befogenhet att i detta afseende bevilja undan-

tag; att landets apotekare hafva både skyldighet och

skicklighet att bereda alla sammansatta läkemedel, antingen

de finnas upptagna i gällande farmakopé eller äro före-

skrifna genom läkares recept, och att de hittills till såväl

läkarnes som allmänhetens fullkomliga belåtenhet fullgjort

denna skyldighet, utan användande af s. k. specialiteter,

samt att Sundhetskollegium af flera skäl ansåg sig skyldigt

att motarbeta dessa specialiteters användande i Sverige». 1

Hos Sundhetskollegium anhöll firman Heymau Bloch

& C: o i Köpenhamn 1876, att det måtte medgifvas den-

samma att i riket ensamma få tillverka och försälja sitt s. k.

Sundhetssalt. Bloch meddelade äfven, att han af K. Maj:t

erhållit tillstånd att vistas inom riket samt att K. befallnings-

hafvande i Malmöhus län gifvit honom rätt att i Malmö
idka handel med kemisk-tekniska artiklar. Till svar å denna

anhållan meddelade Sundhetskollegium, att detsamma, »som

hade sig bekant att oloflig handel bedrifvits med det af

firman Heyman Bloch & C:o tillverkade s. k. Sundhetssalt,

hvars beskaffenhet och beståndsdelar, efter af Prof. Ham-
berg verkställd undersökning, vore för K. Kollegium kända,

icke fann skäl vidtaga den af sökanden ifrågasatta åtgärd,

hvarigenom nämnda medels spridande ytterligare skulle

befordras». 1

Att Regeringen likaväl som Medicinalstyrelsen ej ansett

läkemedelsförsäljningens utöfvande önskvärd af andra än

apoteksinnehafvare, ens om sökanden därtill eljest varit

kompetent, framgår ytterligare af de K. brefven af d.
24

/?

1868 samt d.
n
/s 1876, i hvilka K. Maj:t afslår ansökningar

af examinerade apotekare, som ej innehafva apotek, att

idka grosshandel med apoteksvaror.

1
Medicinalstyrelsens arkiv.
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2. Läkare, veterinärer, tandläkare och fältskärer idka handel

med läkemedel.

. Under den tid då läkarekonsten i Sverige ännu låg i

sin linda, och innan dess idkare började besjälas af veten-

skapligt intresse samt insågo det ovärdiga i att undan-

hålla sina rön och upptäckter den allmänna bildningen, var

det ganska naturligt, att hvarje upptäckare af ett botemedel

mot sjukdomar sökte insvepa detsamma i ett hemlighetsfullt

dunkel, för att dölja dess sammansättning.

Läkarne själfva komponerade sålunda ofta sammansatta

läkemedel och begärde, för att tillförsäkra sig största möj-

liga fördel af uppfinningen, privilegium eller uteslutande

försäljningsrätt på desamma. Ej sällan förekom det äfven,

att K. Maj:t beviljade sådana privilegier. Såsom ett exem-

pel på ett dylikt intrång i apotekaryrket må anföras den

anhållan, som de på sin tid berömda läkarne Gustaf Lohre-

man och Urban Hjbsrne inlämnade till K. Maj:t, om privi-

legium på ett »Dispensatorium arcanorum»:
» Wijdare såsom wij medelst 27 åhrs praxi i medicinen hafwa på-

funnit åthskilliga arcana myckit kraftigare och hettre än de ordinarie

det -wij med Guds hjelp, enär så fordras, kunna bewijsa: Så ähro wij

sinnade, sådant icke nedgräfwa, utan låta komma i allmänt bruk, hwilket

wij hwarken kunna eller welle apothekarene betro, uthan bereda det sjelf

med serdeles acht och noga omsorg, och altså med några af de älste

wåre medcollegis ett litet dispensatorium arcanorum tänckia at uprätta,

såsom alla de förnembste och curieusaste medici i hela christenheten,

hwaruthi wij ingalunda wele förstå de ordinarie medicamenter som i

apotheken ähro. Härunder begrijpes också dietsmedicinen, då patienterne

och särdeles de, som för medicamenter een särdeles wämjelse hafwa, med
blotta dieten af spijs och serskylte drycker myckit beqvämligare kunna

botas, och det genom vissa personer, som sådant renligen och wäl kunna

bereda. Hwaruppä wij i lijka måtto underdånigt supplicera blifwa privi-

legierade. Såsom detta nu länder de nödlijdande patienter till lycklig

restitution, siclfwa medicinen till upkomst och förkofring, så ähr det een

sak, som befordrar Guds ähra, och länder Eders Kongl. Maj:t till större

lof och glorie, i dy at allena uthi Eders Kongl. Maj:ts lyckeliga rege-

mentstijd här i Swerije så otålige månge nyttije inventioner ähro i liuset

brachte, mera än någonsin i alla de förre tijder».
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På ansökan har konung Carl XI d.
23

/i 2 1692 egen-

händigt tecknat, »Affirmat och upsättes herå ett sådant pri-

vilegium som begäres». Lyckligtvis kom detta dispensa-

torium ej till stånd, men man kan lätt tänka sig under

hvilka brydsamma förhållanden apotekaryrkets utöfvare

måste hafva arbetat i tider, då konungen själf tillstadde

läkare att utöfva en slik medikamentsförsäljning.

Innan apotek något allmännare inrättades i de mindre

städerna, var det emellertid ofta en trängande nödvändighet

för de därstädes bosatta läkarne eller kirurgerna att själfva

tillreda den behöfliga medicinen, som sedan försåldes till

patienterna. Vid besättande af stadsläkaretjänster beviljades

sålunda ofta ett visst anslag till medikamenters inköpande.

Då exempelvis B. Below omkring år 1639 bosatte sig i

Norrköping, erhöll han af staden 300 daler kpmt i lön,

»hwarigenom han skulle bliffwa theras tiänare och medh
samma penningar sigh medh medicamenter siälff försöria».

I 1646 och 1661 års riksstater finnes upptaget, att stads-

barberaren i Borgholm skulle erhålla 100 daler i lön och

50 daler till inköp af medikamenter. I Halmstad hade

samme funktionär åt sig anslaget 100 daler i lön och 150

daler till medikamenter samt i Visby 100 daler i lön och

100 daler till inköp af medicinalier.

Till och med sedan apotek mera allmänt blifvit anlagda

och trots bestämmelserna i 1688 års medicinalordningar, var

det dock ännu vanligt, att läkarne själfva tillredde medika-

menter och försålde dem till sina patienter. På orter, där

apotek ej på långa afstånd fanns att tillgå, voro läkarne

ofta försedda med s. k. reseapotek, hvilka de medförde på
sina resor till allmänhetens betjänande. Provinsialläkar-

instruktionen af d.
12
/t 1744 tillät äfven, att »om någon

provincialdoctor vet sig äga kunskap af obekanta verk-

samma medicamenter och vill beredningen deraf hemlig-

hålla, må han väl dem sjelf tillreda och apothekarene inom
provinsen för billigt pris till sälgs gifva, men intet sjelf

dermed dem till mehn, egennyttig handel drifva».
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Detta medgifvande urartade dock emellanåt till miss-

bruk. Provinsialläkaren U. L. PIj^rne erhöll sålunda

d.
24

/ö 1756 af Collegium medicum varning, därför att han

själf beredde läkemedel och »utropade dem såsom mera

verkande än apothekarens». Samme man sysselsatte sig

äfven med framställning af kemiska preparat och samman-

satte små husapotek, som han under sina resor höll till salu.

En broder, Chr. ELlerne

1

,
som själf tagit sig titeln arkiater

och är bekant genom det plåster, som ännu i dag bär hans

namn, sysslade äfven med tillredning af medikamenter, som
han under sina resor försålde till förfång för apotekarne.

Formliga ansökningar af läkare att få inrätta apotek

saknades ej heller, oaktadt ett K. br. d.
10

/i 1765 förbjöd

praktiserande läkare, eller hvem det vara må utom apote-

kare, att hålla apotek eller tillreda medikamenter. Regements-

fältskären dr. J. Wittkoph begärde sålunda hos K. Maj:t

att få inrätta ett apotek men fick sin ansökan afslagen

d.
8
/i 2 1784, på grund af ett betänkande af d.

u
/io s. å. från

Collegium medicum, i hvilket anföres, att hans anhållan

»vittnar att han icke känner de hälsosamma författningar

han sökt rubba och för hvilkas framgena helgd collegium

fördristar sig utbedja E. K. Maj:ts hägn».

Att läkare i äldre tider efter förvärfvad kompetens

voro innehafvare af apotek, var dock ej så ovanligt. Exem-

pelvis må nämnas, att Chr. IpERiEus innehade Morianen

i Stockholm 1670—1678; S. Skragge, Nyköping 1692

—

1698; J. Pihl, Visby 1721—1724; D. Fr. Ivehler, Lund
1746—1779; J. Gestrich, Frösön 1779— 1781; C. Fr. Pihl,

Avesta 1782—1798; C. Henr. Werthmuller, Lejonet i

Stockholm 1794— 1798; J. A. Wadström, Örebro 1801—
1806; Chr. H. Norrman, Söderköping 1813—1825 m. fl.

1 Dessa bröder Hjscrne voro söner till den berömde Urban Hjicrne,

uppfinnare af det s. k. Hjajrnes Testamente, »ett testamente till mina
barn», kändt under benämningen Elixir, amarum Hjserneri, som i en del

utländska farmakopöer upptogs under namn af Elixir ad longam vitam.

(Farmaceutisk tidskrift 1884, sid. 371.).

Farmaciens historia . G
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Ej endast de medicine doktorerna drefvo emellertid i

äldre tider handel med läkemedel, utan äfven kirurgerna

eller fältskärerna befattade sig härmed. Denna olagliga

handel tolererades dock ännu mindre af vederbörande myn-

digheter. Ganska kraftigt beifrade Collegium medicum

exempelvis stadskirurgens i Göteborg, D. Morters, tilltag

att resa omkring och offentligen utbjuda till salu hvarje-

handa läkemedel. Striden med honom slutade med utfär-

dandet af en K. resol. d. s% 1713 »med åthvarning så till

Morter som hvar och en att hädanefter utan vederbörandes

af Collegio medico eller hela Collegii approbation och

öfverståthållarens eller magistratens uti städerna tillstånd

låta utropa några compositioner af medicamenter till att

bruka invärtes, mindre med deras försäljande, när sådant

tillstädj es, bruka ett ochristeligt ocker, warandes och nödigt

det K. Cancellie Collegium noga däröfwer hand håller att uti

de allmänna tryckta adwiser eller andra skrifter, utan veder-

börandes tillstånd, sådant icke må inflyta, mindre något,

som länder till en eller annans förtret och skimf».

Då regementsfältskären C. Rutze med befälets med-

gifvande på entreprenad åtog sig att leverera all för garni-

sonen i Göteborg behöflig medicin, anmälde Collegium me-

dicum detta d.
16
/s 1757 hos K. Maj:t under anförande,

att ett sådant tillvägagående stred emot apoteksprivilegierna,

»då det sjuka manskapet sålunda får läkemedel, hvilka icke

behörigen visiterats».

Långt in på 1800-talet fortforo läkarne att syssla med
handel af läkemedel.

K. instr. d.
13

/6 1822 föreskref visserligen, att läkarne

vid ämbetsresor för allmännare sjuklighet eller vid epide-

mier skulle bland de sjuke »utdela nödiga läkemedel, hvilka

betalas af de sjuke sjelfve, som dertill hafva råd och lägen-

het», och på orter där icke behörigt apotek fanns inrättadt,

men sockne- eller husapotek var att tillgå, borde läkaren

själf liandhafva medikamentsförrådet. Denna åt läkarne

medgifna rätt att under vissa förhållanden tillhandahålla
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allmänheten medicin, begagnades dock en och annan gång

i allt för stor utsträckning.

På grund af anmälan från Apotekaresocietetens direk-

tion om oloflig försäljning af läkemedel i Skinnskatteberg,

lät sålunda Sundhetskollegium d.
25

/i 1869 förständiga bruks-

läkaren därstädes, »att, äfven därest han icke må anses

oberättigad att sjelf utlemna de af honom föreskrifna läke-

medel, han likväl icke är berättigad att för deras dispen-

sering hålla biträde, samt att, därest medikamentsförrådet

vore att såsom ett sockneapotek anse, detsamma i allt fall,

emot stadgandet i K. br. d. 1 Okt. 1823, icke finge af

farmaceut förestås».

Då provinsialläkaren i Falu län d.
23

/io 1883 inkommit

till Medicinalstyrelsen med anmälan om, att extra läkaren

i Elfdalens distrikt därstädes inrättat ett sockneapotek, som
sköttes af en farmacie studiosus, lät styrelsen genom K.

befallningshafvande konfiskera de med gifttecken försedda

läkemedlen, hvarjämte vederbörande tilldelades en allvarlig

varning.

En liknande anmälan inkom äfven d.
13

/s 1884 till

Medicinalstyrelsen från Apotekaresocietetens direktion, som
meddelade, att distriktsläkaren i Gysinge till sina patienter

försålde läkemedel, hvilka åsatts tryckt signatur med firma-

namnet, »Apoteket i Gysinge». Medicinalstyrelsen, som ej

fann läkarens infordrade förklaring tillfredsställande, för-

ständigade honom, att hans befogenhet att tillhandahålla

läkemedel alldeles ej innebar rättighet att idka handel med
apoteksvaror, hvilket enligt gällande författningar endast

tillkommer innehafvare af apotek, »hvarför I», heter det

vidare i Medicinalstyrelsens skrifvelse till läkaren, »icke

eger att utlemna större mängd af läkemedel än behofvet

för tillfället fordrar, hvarjämte styrelsen velat erinra att

det af Eder åberopade medgifvandet att tillhandahålla läke-

medel icke afsett att bereda Eder vinst, utan endast de

sjukes nytta och att följaktligen i de fall, der icke någon
egentlig olägenhet eller tidsutdrägt uppstår för den sjuka,
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det äfven är med de sjukas bästa öfvereusstämmande att

erhålla läkemedel från behörigt apotek, der läkemedlens

beskaffenhet och pris äro underkastade kontroll». Slutligen

meddelade styrelsen en erinran om det otillbörliga i, att

läkaren försedde läkemedlen med en signatur, hvilken genom
de därå i tryck anbragta orden, »Apoteket i Gysinge», vore

en falsk skylt, ägnad att bibringa allmänheten oriktiga före-

ställningar, äfvensom att väcka anstöt hos vederbörande

apoteksinnehafvare.

Dylika exempel på läkares handel med läkemedel voro

emellertid sällsynta mot slutet af 19:de århundradet, och

man torde kunna säga, att sådana intrång i apotekarnes

yrke upphört med ingången af det 20:de århundradet.

Däremot torde det dessvärre ännu i denna dag ej vara nå-

gon sällsynthet, att läkarne, på ett annat mot apotekarne

mindre lojalt sätt, gynna den olagliga medikamentshandeln.

Detta sker därigenom, att de till färg- och droghandlarne

hänvisa sina patienter, ej endast för inköp af kemisk-tek-

niska artiklar, utan äfven för fyllande af deras behof af

medicin.
*

Enligt K. kung. d.
2
/‘J 1830 var veterinär berättigad att

tillhandahålla läkemedel för sjuka husdjur mot medicinal-

taxans pris, dock endast till den utsträckning som behofvet

fordrade, d. v. s. vid tjänsteförrättningar å orter, där apo-

tek ej fanns att tillgå, fick veterinär medföra och tillhanda-

hålla läkemedel för sjuka husdjur. Detta medgifvande för-

anledde emellertid åtskilliga veterinärer att öfverskrida

gränsen för sin befogenhet. Exempelvis må nämnas, att år

1868 några apotekare i Malmöhus län till Apotekaresociete-

tens direktion anmälde, att flera veterinärer därstädes, stöd-

jande sig på nyss anförda kungörelse, inrättat apotek, från

hvilka tillhandaliöllos veterinärmedicin såväl enligt egen

ordination som i handköp. På grund af denna anmälan
ingick Apotekaresocietetens direktion till Sundhetskollegium

K
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med klagomål öfver förhållandet, och vederbörande blefvo

genom K. befallningshafvande förständigade att upphöra

med sin obehöriga medikamentshandel.

Att en del veterinärer långt senare idkat försäljning af

läkemedel är dock ganska visst. Att utländska drogister

äfven ägde god kännedom om denna distribution, framgår

med all önskvärd tydlighet af det cirkulär jämte priskurant,

som af en stor tysk drogfirma så sent som 1892 tillsändes

svenska veterinärer, och i hvilket det framhålles, att det utan

tvifvel vore för dem förmånligast att köpa ur första hand,

då »vårt tidehvarfs förnämsta handelsgrundsats fordrar, att

konsumenten förser sig, der han bäst och billigast kan in-

köpa — ty, mellanhand fördyrar varan». 1

Ännu så sent som 1904 finner man, hurusom Medi-

cinalstyrelsen ansett sig böra meddela en stadsveterinär

allvarlig varning, därför att han sålt läkemedel från sin

färg- och kemikaliehandel. 2

*

I äldre tider, då tandhygienen ej var lika allmän som
nu, och då tandläkare ej ens funnos bosatta å de större plat-

serna i riket, var det i stället vanligt, att tandläkarne reste

omkring och erbjödo allmänheten sina tjänster. På platser,

där apotek ej fanns att tillgå, var det då nödvändigt, att

tandläkaren själf medförde de läkemedel, som han behöfde

för utöfvandet af sin konst, och utkomna författningar hafva

äfven alltid medgifvit dem denna rättighet. Senast K. kung.

d.
23/u 1866 3 meddelar tandläkarne rätt, att, mot den i gäl-

lande medicinaltaxa bestämda betalningen, tillhandahålla

allmänheten läkemedel för sådana sjukdomar, som det till-

kommer tandläkare att behandla.

1 Farmaceutisk tidskrift 1892, sid. 127.
2 Svensk farmaceutisk tidskrift 1904, sid. 283.
1 Angående förändrad lydelse af § 8 i »Ordning för tandläkare-

konstens utöfning» af d.
18
/e 1861.
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Ehuru denna rättighet till läkemedelsförsäljning synes

vara ganska vidsträckt, torde man dock kunna säga, att

tandläkarkårens medlemmar i allmänhet icke missbrukat

densamma till apotekaryrkets förfång.

*

Endast undantagsvis finner man, efter fältskärsinstitu-

tionens omorganisering i början på 1800-talet, 1
att detta

yrkes utöfvare olagligen befattat sig med försäljning af

läkemedel. Fältskärsreglementet upptager ej heller något

som helst medgifvande för dem att idka sådan försäljning.

Ett exempel på, att sådan dock förefunnits, må emellertid

anföras

:

Från länsstyrelsen i Uppsala hade d.
24

/ö 1869 till

Sundhetskollegium inkommit meddelande om en undersök-

ning, som af provinsialläkaren blifvit anställd öfver ett s. k.

»husapotek» i Vattholma, från hvilket hade utlämnats åt-

skilliga i svenska farmakopén med gifttecken försedda läke-

medel ordinerade för namngifna personer af därtill obehörig.

I apoteksrummet hade äfven förvarats dels i stora kvanti-

teter 13 stycken i gällande farmakopé upptagna gifter, af

hvilka de flesta anskaffats från ett apotek i Uppsala, dels

åtskilliga andra läkemedel, som dock ej voro gifter. Då
ej någon medikamentsförsäljning blifvit medgifven vid Vatt-

holma af K. Maj: t eller annan vederbörande myndighet,

beslöt Medicinalstyrelsen, på grund af denna anmälan, att

yrka ansvar hos allmänna åklagaren för obehörig försäljning

af apoteksvaror och gifter och för kvacksalfveri af den,

som därtill gjort sig skyldig.

2

1 K. Maj:ts ordning d.
10
/12 1807 för badarne i riket ersattes d.

,8
/i

18G1 af K. ordning för fältskärsyrkets utöfning.
* Innebafvare af detta s. k. busapotek var en i Vattbolma bosatt

fältskär vid namn Svanbeck.

k
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3. Apotekare utöfva läkarpraktik.

Om läkarne på 1600- och 1700-talen ej sällan gjorde in-

trång på apotekaryrkets område, så hörde det å andra sidan

på den tiden ej till ovanligheten, att apotekarne själfva och

deras biträden idkade medicinsk praktik, och detta tolererades

ofta.
1 Apotekarne upptogo det som en kränkning af deras

rättigheter, att 1688 års medicinalordning i § 19 vid vite

förbjöd dem och deras gesäller »att låta bruka sig till prak-

tiserande vare sig utom eller inom hus» samt protesterade

i en till Kanslikollegium ställd skrifvelse emot såväl

denna som en del andra punkter i medicinalordningarne.

Härom säger Collegii medici protokoll för d.
27
/s 1692, det

»discurerades om den skamlösa skriften Apothecare Socie-

teten hade inlagdt uthi Cantzlij Collegio emoot Collegium

medicum, hvaruthinnan dhe friwole exipeerar emoot Kongl.

Maj:ts gjorda Apothecar Ordningh, menandes densamma
touchera dem alt för när».

Apotekarnes klagomål måtte emellertid hafva ansetts be-

rättigade, ty genom K. resolutionen d. Vs 1698 erhöllo de rättig-

het, att »der ingen ordinarius doctor medicus är förhanden,

betjena dem (allmänheten) i sjukdom med all råd -och dåd,

eftersom de det bäst förstå och tillvägabringa kunna, dervid

all möjlig varsamhet och försigtighet brukande; och skall

dem icke heller vara betaget, fast en medicus är i orten, obe-

hindradt att använda goda usual och väl experimenterade

medel dem sjukom till hjelp och lisa, när de i nödfall

eller ock uti ringare och hastige tillfällen blifva tillitade,

eller och någon hos dem rådgör öfver några små barn eller

1 Den medicinska titel, som en och annan apotekare erhöll för sina

förtjänster, innebar dock ej rätt till utöfvande af medicinsk praktik.

Exempel på apotekare, som fmgo dylik titel, äro: apotekaren i Örebro

F. M. von Aken, som 1744 fick titel af hofmedicus, liofapotekaren å

Lejonet i Stockholm J. U. Werthmuiaer d. y., som 1762 erhöll titel af

lifmedicns och hofapotekaren G. E. Georgii å Kronan i Stockholm, som
1782 äfvenledes utnämndes till hofmedicus.
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andra krämpor; stående dem jämväl i det öfriga fritt att

idka allt det handköp, som af de sjuka hos dem kan be-

gäras».

Att detta medgifvande dock missbrukades, bevisa flera

exempel.

En f. d. amiralitetsapotekare från Landskrona M. Werner,

som af krigsrätt blifvit för fel och försummelser afsatt från

tjänsten, anklagades d.
u
/io 1697 inför Collegium medicum,

för det att han »på lagman Fredenhjelms fru anställt en

oanständig och onödig cur, nemligen en salivation». Upp-

kallad i kollegium och tillfrågad, hvarför han praktiserade,

och hvem härtill legitimerat honom, anförde Werner: »ich

habe es nolens volens thun miissen umb meine Brodt zu

verdienen, denn stehlen kann ich nicht; weil ich ab officio

removieret (bin), muss ich mich also aufhalten umb meine

Sache auszufiihren »

.

Apotekaren å Morianen i Stockholm, I. C. Warhholtz,
skulle enligt Collegii medici protokoll d.

19
/2 1706 åtalas,

för det att han åt sjuke ordinerat vomitiv, hvaraf en del

tagit skada till sin hälsa.

Det gick så långt, att Collegium medicum d.
29A 1709

beslöt, att apotekarne i Stockholm skulle uppkallas, »eme-

dan de så starkt practisera och wille archiatern dem före-

läsa högstsalig Konungens gifna frihet att få hålla ett

pharmacopoeam arcanorum 1 och dem dermed hota att willia

upprätta det om de ej underlåta att practisera. Skulle det

ej lijelpa wille Collegium deröfwer klaga hos Konungen».
Apotekarne voro förr i tiden ej heller alltid så noga

med att iakttaga författningarna, angående utlämnandet af

häftigt verkande medel, och det förekom därför ej sällan,

att gifter expedierades från apoteken på rekvisition af obe-

hörige, något som gifvetvis i hög grad uppmuntrade kvack-

salfveriet. Apotekarne i Stockholm blefvo härför år 1775

1 Ilärmcd åsyftas det »dispcnsatorium arcanorum », på hvars upp-

rättande konung Carl XI d.
23
/is 1692 meddelat privilegium åt de båda

läkarne Urban lljturne ocb Gustaf Lohreman. Jfr sid. 79.
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kallade inför Collegium medicum och. erinrade om, att de

borde efterlefva paragraferna 23 och 24 i medicinalordnin-

garna samt påmindta om, att Collegii medici cirkulär af

d.
3/n 1756 förbjöd utlämnandet af medikamenter, i syn-

nerhet drastica, opiata och mercurialia på obehöriga perso-

ners recept. Apotekarne erinrades därjämte om, att de

redan d.
16/u 1725 blifvit anbefallda att kvarhålla eller åt-

minstone kopiera alla inlämnade recept, och borde dessutom

hvarje recept förses med apotekets särskilda märke och an-

teckning om priset samt läkarens namn. Till sin ursäkt

anförde apotekarne, att det ej alltid var möjligt att afgöra,

om receptet var utfärdadt af behörig person eller ej och

anhöllo om uppgift, på hvilka medicine doktorer och kirur-

ger, som voro i Stockholm antagna, hvarjämte de yrkade

på underrättelse om, när nya sådana antogos. I samband
härmed begärdes upplysning, huruvida äfven fältskärsgesäl-

lerna voro obehöriga att skrifva recept, hvarpå kollegium

förklarade, att endast »patientgesällen» vore därtill behörig,

dock under förutsättning, att han jämte eget äfven tecknade

husbondens namn under receptet.

På grund af Collegii medici åtgörande utfärdade Öfver-

ståthållarämbetet d.
17
/5 1776 en »kungörelse och varning

för obehörige personer, som sig med sjukdomars botande

befatta», i hvilken apotekarne förbjödos att efter obehöriga

personers recept utlämna medikamenter vid vite af 100

dal. smt första gången, 200 dal. smt andra gången samt

näringens förlust tredje gången; »åliggande apotekarene vid

lika ansvar att, enär slika försök vilja göras, om dylika per-

soners namn och hemvist skaffa sig underrättelse och det

genast för öfverståthållarembetet samt Collegium tillkänna-

gifva».

Vid rådfrågningar å apotek torde man dock trots

förbuden en lång tid framåt icke hafva varit så noga med
att ett och annat »opiatum, drasticum eller mercurialium»

enligt egen ordination utlämnades åt den tacksamme pa-

tienten.
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I den mån som läkarnes antal ökades, minskades emel-

lertid ofvannämnda olagligheter på apoteken, men ännu i

början på 1800-talet förekom det nog, att en och annan

apotekare, följande traditionen, ordinerade till och med
gifter vid apoteksdisken. På 1850-talet spårar man ännu

reminiscenser från den tid, då apotekaren af det fåkunniga

folket ansågs lika skicklig i botande af sjukdomar, som

läkaren. Så t. ex. berättas, om de båda apotekarne i Norr-

köping, att de voro anlitade såsom tandutdragare. Hörde

patienten till den s. k. bättre klassen, utfördes operationen

på apotekets kontor, annars skedde det vid apoteksdisken.

De båda apotekarne synas äfven ganska flitigt hafva gifvit

ordinationer för sjukdomar. Någon betalning kom visser-

ligen ej i fråga, men nog torde det hafva händt, att bön-

derna honorerade med en och annan landtmann aprodukt. 1

Ännu så sent som 1882 blef en landsortsapotekare

anmäld hos Medicinalstyrelsen, för det att han uppre-

pade gånger äfven vid svåra sjukdomsfall ordinerat me-

dicin, oaktadt läkare funnits att tillgå, samt därför att han

utan läkares påskrifna iteratur utlämnat läkemedel, i hvilka

ingått opium eller morfin. 2

En annan dylik förseelse i senare tid omnämnes i om-

budsmannens i Medicinalstyrelsen tjänstememorial d.
19/u

1888. En apotekare i Norrland hade utlämnat läkemedel

efter recept af personer, hvilka ej voro legitimerade läkare

samt försett etiketterna med bruksanvisning. För denna sin

förseelse tilldelades han af Medicinalstyrelsen en allvarlig

föreställning och varning. 3

Det kan emellertid med visshet sägas, att mot slutet af

århundradet all obehörig inblandning i läkarnes yrke från

apotekarnes sida hade upphört.

1
J. G. Vinnbertjs anteckningar, Farmaceutiska föreningens arkiv.

2 Farmaceutisk tidskrift 1883, sid. 69.
3

» » 1889, > 17.
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4. Illojal konkurrens apotekarne emellan.

Om apotekaryrket i Sverige under alla tider haft att

utstå illojal konkurrens från utomståendes sida, så kan det

dock ej förnekas, att apotekarne själfva ofta gjort sig skyl-

diga till detsamma, främst sinsemellan men äfven gent-

emot andra.

I bref till Collegium medieum förklarar K. Maj:t äfven

sitt missnöje med, att apotekarne i synnerhet i landsorten

införskrefvo och tillhandahöllo många till »Kryddkrämare-

handelen hörande persedlar och specerier, som under Phar-

macien egenteligen icke böra begripas» och anmodar kolle-

gium att härför varna samtliga apotekare samt tillse »at

vid medicamenters tillredande icke något swek warder bru-

kadt». Hvarje apotekare, som på minsta sätt beträddes

med öfverträdelse i berörda hänseenden, skulle utan nåd

och försköning »blifwa sit erhållne Privilegium aldeles för-

lustig».

Att apotekarne i början på 1800-talet konkurrerade

ganska skarpt äfven sinsemellan och ej alltid på lojalt sätt,

framgår af den skrifvelse som år 1833 afiäts af apotekaren

i Vänersborg J. H. Forsh2ell till Apotekaresocieteten. I

denna föreslår han, »om ej för att hos blifvande Stockholms-

apothekare och för framtiden förekomma ett oss alla drabbande

ondt, Herrarne borde på ära och tro öfverenskomma att

hvarje nuvarande eller blifvande Stockholms apothekare,

som hädanefter undertaxerar eller gifver douceurer i afsigt

att befordra sin Apotheksrörelse, skall stämplas med allmänt

förakt inom Pharmaceutiska Corpsen och hans namn på ett

eller annat sätt inom den bekantgöras». Beträffande lands-

ortsapotekarne, om hvilka Forshaill synes hysa en betydligt

bättre tanke, säger han i fortsättningen, att »hvarje ny
apothekare borde vid Societetens första sammankomst un-

derrättas om denna öfverenskommelse och deri deltaga; och

skulle, hvad ej ännu lärer händt, någon af Landsortens
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Apothekare förgå sig på samma sätt, bör han få lida samma
rättvisa vanheder».

Vederbörande själfva insågo äfven, att det vedertagna

bruket, att vid jul och andra högtider förära de praktiserande

läkarne sådana presenter som likörer, brännvin, choklad, mor-

seller m. m., ej var på sin plats. Genom en öfverenskommelse

d.
9/n 1842 förbundo sig också apotekarne i Stockholm att

upphöra med denna plägsed, »såsom varande både förnär-

mande för läkarne och nedsättande för apotekarne, hvilka

endast genom heder och rättskaffenhet borde uppehålla och

föröka sitt förtroende hos allmänheten». Den, som hand-

lade i strid med denna öfverenskommelse, skulle ej endast

anses »hafva förverkat sina kamraters aktning, utan äfven

den funktion han möjligen innehade inom societeten», hvar-

jämte han var skyldig att till societetens kassa erlägga böter

med 200 Rdr Bko.

Bestämmelsen i § 5 af 1819 års medicinaltaxa, att all-

männa sjukhus och inrättningar voro skyldiga att å auktion

utbjuda leveranser af läkemedel, förorsakade äfven mycken
split bland hufvudstadens apotekare, i det att den ena

underbjöd den andra. Särskildt synes den förste innehafva-

ren af det år 1824 inrättade apoteket Fenix hafva ådragit

sig sina kamraters misshag, genom beviljande af höga

rabatter.

Ehuru K. Maj:t på framställning af Apotekaresocieteten

genom kungörelse d.
23

/i 1827 befriade sjukhus och all-

männa inrättningar från skyldigheten att anställa entre-

penadauktion på behofvet af läkemedel, i hvars ställe viss

rabatt stadgades, så synas dock dessa auktioner hafva fort-

farit en längre tid, orsakande ständiga konflikter emellan

Stockholms apotekare. Enligt ett societetens protokoll af

1835 hade sålunda vid entrepenadauktion å medikaments-

leverans till Södra korrektionsinrättningen från apotekare i

Stockholm inlämnats anbud, som med ända till 27 Va %
understeg taxans pris. Apotekaresocietetens ordförande,

C. U. Sprinohorn, förklarade emellertid nu, att han ej kunde
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eller ville utverka för societeten den föreslagna förhöjningen

i taxan af 33 Vs med mindre anbudet återtogs och »så

länge ej enighet och hederskänsla utgjorde grunden för

societetens handlingar».

Med anledning af det skedda och på grund af ord-

förandens energiska protest, ingingo societetens ledamöter

d. Vi 1836 en öfverenskommelse att vid entrepenadauktioner

å medikamentsleveranser ej ingifva anbud under den i

taxan bestämda rabatten.

Den gjorda öfverenskommelsen måtte emellertid ej af

alla hafva ansetts bindande, ty Apotekaresocietetens sekrete-

rare påminner i årsberättelsen för 1838 om densamma
samt anför, att det hörde till »dagens händelser», att apo-

tekarne underbjödo hvarandra med ända till 40 % under

taxans priser. Samma klagan förspörjes i årsberättelsen

för 1839. Den enda skillnaden var, att anbud nu hade

inlämnats, understigande taxans pris med ända till 45 %.

Apotekaresocietetens ordförande vid denna tidpunkt,

F. Th. Martelleur, anmälde vid societetens sammankomst
d.

19
/8 1840 berörda fråga till öfverläggning samt betonade,

att Apotekaresocieteten i riket länge varit föremål för miss-

aktning, förnämligast orsakad af den ledamöterna emellan

rådande spliten och afunden, hvilken hufvudsakligen under-

hölls af de entrepenadauktioner å medikamentsleveranser,

hvilka ännu voro vanliga. En förnyad öfverenskommelse

visade sig slutligen af nöden, och d. Vn 1843 underskrefs

äfven en förbindelse, enligt hvilken alla hufvudstadens apo-

tekare på ett par undantag när förbundo sig att å entre-

penadauktion ej åtaga sig medikamentsleverans med högre

rabatt än de 15 %, som taxan tilläto.

Väl torde det sedan denna tid hafva händt, att apo-

tekarne i Stockholm en och annan gång ganska skarpt

konkurrerat med hvarandra om medikamentsleveranser till

allmänna inrättningar, men rekordet i fråga om illojal kon-

kurrens slog dock en apoteksinnehafvare i Stockholm, då
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han 1902 till samtliga lasarett och sjukhus i riket kring-

sände följande cirkulär: 1

»Vid handhafvande af allmänna medel åligger ju alltid den ansva-

rige att iakttaga den största sparsamliet, och gärna mana vederbörande

ständigt därtill. Yid varuinköp, synnerligast då det gäller medicin, är

det dock af vikt att icke för priset äfventyra varans kvalité, och i det

fallet har nog svårigheter ofta yppat sig för herrar läkare vid de all-

männa sjukhusen. Från apoteken är visserligen läkaren alltid säker på

att erhålla god och kontrollerad vara, men då det gäller större partier,

anses apotekens taxa för dyr. Anbud om billigare varor ingå ju också

från talrika utomstående affärer, men då dessa ej äro underkastade kon-

troll och då läkarens tid ej tillåter honom att själf underkasta de er-

hållna varorna en ingående nndersökning, kan han svårligen lyssna till

deras anbud. Kungl. Medicinalstyrelsen har äfven ställt sig ogillande

mot dylik handel.

Det är under förhoppning att lösa dessa svårigheter, som jag, upp-

manad och uppmuntrad af flera framstående sjukhusläkare, härmed er-

bjuder sjukhus och lasarett att leverera medicin, bomull och andra för-

bandsvaror till engrospriser. Dessa priser äro sådana, att de hvarken

inom eller utom Sverige kunna underbjudas för motsvarande vara och

då de komma från ett apotek, hvars lager är underkastadt sträng kontroll,

finns också fullt tryggande garanti för deras prima beskaffenhet.

Med detta anbud är icke meningen att träda de respektive apotekens

rätt för nära, utan endast att erbjuda tillförlitlig källa för de partiköp,

som under alla omständigheter söka sig förbi apotekens verkningskrets.

Under förhoppning att för framtiden få blifva
sjukhusets

leverantör,

bifogas min prislista, och beder jag att vid förefallande behof komma i

åtanke.

»

N. N.

Dylik osund affärsmoral torde emellertid ej endast hafva

förefunnits hos en del af hufvudstadens apotekare, utan

äfven hos vissa landsortskolleger. Detta framgår med all

önskvärd tydlighet af Sundhetskollegii cirk. d.
16

/a 1874 till

apotekarne i riket, i hvilket kollegium bland annat fram-

håller, att »det för hvarje apotekare utfärdade privilegium

medgifver honom icke rättighet att utan särskild tillåtelse

försälja eller utlämna läkemedel från annat ställe, än från

det af honom innehafvande apoteket eller derunder möjli-

gen lydande filialapotek. Apotekare, hvilka lemna läkemedel

1 Farmaceutisk Revy 1902, sid. 393.
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till köpmän på andra ställen att af dessa för apotekares

räkning afyttras, eller hvilka till marknader eller torgdagar

sända läkemedel till afsalu, drifva sålunda en olaglig och

därjämte skadlig medikamentshandel, i synnerhet som den

vanligen sker genom obehöriga personer och ofta till andra

apotekares förfång».

Särskildt mycken förargelse synas »medikamentslådorna»

hafva åstadkommit, som legaliserades genom K. instr. d.
31
/io

1890. Till följd af medicinförsäljning genom dylika

förekom det ännu så sent som 1902, att en apoteks-

föreståndare på ett af rikets mindre apotek till förste pro-

vinsialläkaren i länet anmälde, att från två apotek i en

närbelägen stad olaga medikamentshandel utöfvats inom

det naturliga området för det apotek, där han var före-

ståndare. Medicinen hade försålts och utlämnats af obe-

höriga, såsom agenter fungerande personer, hvarjämte rabatt

lämnats vid försäljningen. 1

5. Hemliga läkemedel.

Genom K. br. d.
x% 1675, K. Maj:t privil. d.

28
/g 1683

för Apotekaresocieteten i Sverige samt 1688 års medicinal-

ordningar hade man velat ordna medikamentshandeln i

riket, ej minst därigenom, att man sökt stäfja kvacksalfveri

och handel med arkana. Genom K. instr. d.
22A 1774 hade

vidare Collegium medicum fått i åliggande att tillse, det

inga utländska arkana eller andra medikamenter inför-

skrefvos eller försåldes af obehöriga personer. För att ytter-

ligare motarbeta införseln af utländska arkana, plägade

slutligen Regeringen och Ständerna ej sällan med premier

belöna upptäckten af läkemedel för speciella sjukdomar,

1 Farmaceutisk Revy 1902, sid. 123.
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hvarjämte hemligheten med deras beredande ofta inköptes

för en många gånger dryg summa för att kunna offentlig-

göras till allmänhetens nytta.

Ej sällan öfverlämnades receptet till något lasarett, som
ensamt erhöll rätt att utlämna medicinen, men det hände

äfven, att en apotekare erhöll försäljningsmonopol på medlet.

Sundhetskollegii instruktion af 1815 upptager ännu i

§ 14 den bestämmelsen »att om någon söker belöning för

upptäckande af s. k. arcana eller rättighet att tillreda och

försälja sådana okända läkemedel, utser kollegii ordförande

tvenne ledamöter, hvilka, under tysthetsförbindelse, emottaga

af sökanden upptäckten af det förmenta läkemedlet, till dess

beskaffenhet, och sedan dessa ledamöter behörigen under-

sökt uppgiften och deröfver till kollegii protokoll yttrat sig,

afgifver kollegium und. berättelse till K. Maj:t med utlå-

tande, huruvida kollegium anser sökandens begäran förtjäna

afseende».

Det torde emellertid kunna starkt ifrågasättas, huruvida

icke sådana lagbestämmelser mera voro ägnade att upp-

muntra produktionen af arkana än att motarbeta densamma,

ty legio äro de ansökningar om belöning för och de hem-

bjudanden till inlösen af hemliga läkemedel, hvilka isyn-

nerhet på 1700-talet inkommo till vederbörande myndigheter.

Till de från början af 1700-talet mest bekanta arkana

hörde de s. k. Halliska hus- och resapoteken x
,
som innehöllo

åtskilliga hemliga läkemedel jämte en diger bok med titel,

»Erkentniss des Menschen». De infördes omkring 1725 till

Sverige och hade till uppfinnare läkaren vid hittebarnhuset

i TIalle, C. F. Richter. Ej allenast å apoteken utan äfven

i handelsbodarne höllos dessa arkana till salu och utpuffa-

des såsom verksamma mot alla möjliga sjukdomar. Under

nästan hela 18:de århundradet stodo de högt i anseende, och

för underlättande af deras import voro särskilda undantags-

bestämmelser beviljade med afseende på deras förtullning.

1 Ref. af I. Nordin i Farmaceutisk tidskrift 1891, sid. 17.
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Rättigheten att införskrifva och försälja dem synes

under ett senare tidsskede hafva blifvit inskränkt, ty på
1780-talet var lasarettsdirektionen i Stockholm ensam i be-

sittning af denna förmån, hvilken dock 1784 öfverläts för

10 år på H. H:son Schultz, som då var innehafvare af

apoteket Hvita Björn i Stockholm. Redan mot slutet af

1730-talet hade emellertid de mera framstående läkarne be-

gynt underkasta de Halliska medikamenterna en mera

ingående kritik och 1739 försvarade P. Lundberg i Uppsala

för vinnande af medicinsk doktorsgrad en afhandling,

»De Compositione Medicamentorum Hallensium Eorumque
vero et limitato Usu». Lundberg kritiserade i denna af-

handling skarpt såväl Richters bok som de Halliska läke-

medlen, men medgaf dock, att dessa senare hade ett visst

värde, hvilket dock ej stod i något rimligt förhållande till

deras höga pris. Han visade äfven, att de verksamma

beståndsdelar, hvilka uppgifvas ingå i en del af dem, ej på
analytisk väg kunde påvisas, hvarjämte han bevisade, att

läkemedlens värde omöjligen kunde vara så stort, som upp-

finnaren framhöll. Förtroendet för de Halliska medikamen-

terna varade dock mycket länge, och först mot början af

1800-talet kommo de ur bruk.

Ytterligare några exempel

1

må belysa betydelsen af de

hemliga läkemedlen på 1700-talet:

Då stadsfältskären i Arboga J. C hr. T örn ing 1734

begärde fullmakt att ensam försälja ett arkanum, kalladt

»Burrhis balsam», meddelades honom genom en K. resolution

d.
9
/s s. å. tillstånd att »sin Burrhis balsam hädanefter som

tillförene tillreda samt under sitt namn och signate föryttra

til förekommande at icke någon klåpare densamma falske-

ligen må eftergöra och föryttra». Detta medel måtte ansetts

mycket värdefullt, ty tvenne ströskrifter äro utgifna där-

öfver, den ena af apotekaren i Örebro F. M. von Aken.

1
Otto E. A. Hjelt, Svenska och Finska Medicinalverkets historia,

del III.

farmaciens historia. 7
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Tyske öfverstlöjtnanten J. G. von Beutman hade hos

K. Maj:t d.
31

/io 1751 anhållit om remiss till Riksens Stän-

der af sin begäran om en pension å 2,000 plåtar för ett

medikament, »Tinctura Solis», med hvilket han kurerat

Konung Fredrik I för en sjukdom. Medlet uppgafs vara

verksamt mot slag, svindel, stenpassion, kolik, förstoppning,

slemstockning, hypokondri, vattusot och rödsjuka m. m.,

och han lofvade till gengäld för pensionen upptäcka »alla

ingredientierna och hela preparationsprocessen». Sekreta

utskottet remitterade ärendet till Collegium medicum, som

emellertid anförde i sitt betänkande d.
2
/e 1756, att Tinctura

Solis enligt anställda prof ej vore något annat än Tinctura

Opii, som funnes att tillgå på alla apotek. Ständerna be-

viljade med anledning häraf ej den sökta pensionen, men
Serafimerordensgillet förvärfvade sedermera med stor kost-

nad hemligheten af denna »guldtinktur», som därefter be-

reddes å J. Chr. Georgii apotek och försåldes för Sera-

fimerlasarettets räkning.

Hos Riksens Ständer hade öfverjägmästaren A. Ehr en-

ström 1752 erbjudit sig att mot vedergällning uppgifva

några säkra och bepröfvade medel mot frossa och rödsot.

Ständerna, som ansågo att tillförlitliga bevis blifvit före-

tedda, att Ehrenström med sina läkemedel hulpit många,

funno sig äfven utan Collegii medici hörande föranlåtna

att genom skrifvelse d.
1G

/9 1756 bevilja Ehrenström en af-

gift af 2 öre smt på livarje matlag i riket, mot det att han

dels från trycket utgaf en tydlig beskrifning om läkemed-

lens beredning och användning dels utan betalning lämnade

ett exemplar till hvarje kyrka och kapell. Detta Ständernas

beslut trädde äfven i verkställighet. Enligt den tryckta

beskrifningen bestod frossmedlet af spindelväf, pulvriserad

albark, aspbark och rabarber. Medlet mot rödsot åter ut-

gjordes af rabarber och muskot blandade med öronvax af

en ärtas storlek, efter livars intagande patienten skulle för-

tära korngrynsgröt med inblandadt smält vax. 1

1 Ganska malitiöst utlät en läkare sig J. O. Hagströin om detta
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En smålandsbonde vid namn Pehr Jönsson hade år

1771 hos K. Maj:t inlämnat ansökan om belöning för kom-

positionen på ett af honom uppfunnet medel mot fallande-

sot. Enligt Collegii medici förslag anställdes försök med
detsamma å lasarett. Jönsson, som af K. Maj:t redan d.

26
/2 1772 erhållit en nådegåfva af 100 dal. smt, blef på grund

af de gjorda försöken af kollegiet föreslagen till en belöning

på 1,000 dal. smt, mot det att han uppgaf medlets samman-

sättning. Gratifikationen, som äfven tillerkändes honom,

skulle betalas ur medicinalfonden, men som denna för till-

fället ej ägde några tillgångar, förskotterades summan af

statsmedel. Beredningen af läkemedlet anförtroddes åt

P. Chr. Schultzen å Ugglan i Stockholm, hvilken dock

ännu någon tid skulle hålla kompositionen hemlig.

Genom K. br. d.
25
/io 1775 erhöll jungfru Hedvig

Liber en belöning af 400 dal. smt, för det att hon upp-

gifvit beredningssättet på den s. k. Deutens salva, sedan

mamsell De ut själf, ehuru därtill uppmanad, nekat yppa

dess sammansättning. Samtliga apotekare skulle underrättas

om beredningssättet på salvan, och mamsell Deut skulle, i

öfverensstämmelse med författningen, förbjudas att försälja

densamma.

Af K. Maj:t erhöll kornetten K. G. T o 11 et 1773 en

belöning af 700 dal. smt för' en kur mot bennikemask och

1775 ytterligare 3,000 dal. smt för samma kur med villkor,

att han inför Collegium medicum skulle fullständigt upp-

gifva sitt botemedel. 1

medel i bref till d. v. presidenten i Collegium medicum Abr. Bäck d.
s%

1773: »En slarf vid namn Ehrenström, commissarius, bekom 6,000 plåtar

prsemium vid 1757 års riksdag för rödsotens kuscur af örvax ocb muscott,

samt gult vax i gröt. Om man rensar allas öron i bela detta län, skulle

ej fås tilräckeligt örvax till de ganska många dysentericos kärstädes ocb

dyrheten af muscott skulle snart tömma medicinalfonden».
1 Hvad en och annan läkare tänkte om detta medel framgår af

J- O. Hagströms bref till Abr. Bäck d.
10
/4 1776: »Det är för almänheten

mycket hugnesamt, at änkedrottningen återwunnit hällsan, ty annars hade
nya pålagor med begrafningshjelp och svarta kläder blifvit en tryckande
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Arkiater Chr. H. Hjeerne 1 anhöll hos K. Maj:t att på
sin ålderdom blifva hugnad med pension, mot det att han

till Collegium medicum testamenterade såväl sättet att be-

reda som rätten att försälja sitt bekanta plåster. Han fick

äfven sin anhållan »med särdeles nöje» beviljad och till-

delades genom K. br. d.
15

/5 1781 en årlig pension af 200

Rdr. sp., som skulle utgå ur medicinalfonden. Efter Hjsernes

död erhöll hans gamle betjänt N. Berggren 1792 rättighet

att bereda och försälja såväl ofvannämnda plåster som

Hjsernes flussdroppar (Elixir amar. Hjserneri) med villkor,

att han ej gjorde intrång i apotekarnes rättigheter.

Dyrbarast för svenska staten blef dock förvärfvandet

af kirurgen Richard Guy’s i London berömda medel mot

kräfta. Förmedlare af inköpet var D:r P. Bjerchén, som
under en studieresa i England erhållit kännedom om detta

beryktade läkemedel. Efter långvariga underhandlingar

lyckades Bjerchén 1759, mot den då för tiden ansenliga

summan af 3,000 pund sterling, erhålla rättighet att vid

behof rekvirera läkemedlet till Sverige, hvarjämte han er-

höll muntlig underrättelse om dess användningssätt. Medlets

sammansättning ville Guy däremot ej yppa, och den af

Staten erlagda summan gällde således endast nyttjande-

rätten af detsamma. Bjerchén måtte äfven edligen förplikta

sig att ej röja hemligheten för någon, om han upptäckte

densamma. Bjerchén måste dock hafva lärt känna medlets

sammansättning, ty sedan Guy aflidit, kunde det ej längre

erhållas från England, men Bjerchén fortsatte att »med
mycken framgång» använda detsamma i Sverige.

börda för rikets undersåtare. Vi äro derföre alle förbundne berr archia-

tern för en så lyckelig cur, kvarigenom bela riket blifvit från många
lisat ocli befriat. Sergeanten Tollet har dragit stora pengar, ocb knapt

en af 10 dess patienter äro från masken befriade, men väll från deras

pengar. Underligit at en sådan circonforaneus får stryka omkring bela

riket med bedrägerier. Sed mundus vult decipi.»
1 Chr. H. Hjscrne var en son till Urban Hjserne ocb hade själf tagit

sig arkiatertiteln.
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Svenska statens och allmänhetens vinst af det dyrbara

köpet torde emellertid ej hafva varit särdeles stor, ty

Bjerchén offentliggjorde aldrig medlets sammansättning.

Visserligen anmälde han på tillfrågan af Colleginm medi-

cmn, »att han med professor D. von Schultzenheim com-

municerat sin kunskap om kräftmedlet», något som helt säkert

också var sant. Äfven läkaren H. Gahn torde hafva haft

kännedom om detsamma, ty liksom Schultzenheim använde

han medlet efter Bjerchéns död i sin praktik, men dess sam-

mansättning blef aldrig bekantgjord. Sannolikt utgjordes det-

samma af svafvel, fenkål, arseniksyrlighet samt Ranuculus

flammula, livilka pulvriserade antingen i torr form eller

blandade med en äggula lades på kräftknölen. Det s. k.

Plunkets pulver, som med afseende på användningssätt

fullständigt öfverensstämde med Guy’s, innehöll dessa be-

ståndsdelar, och Guy hade just af Plunket köpt sitt hem-

liga läkemedel. Plunket hade äfven erhållit hälften af den

summa, som af Bjerchén erlagts i betalning.

*

Om det, såsom de anförda exemplen visa, ej sällan

förekom, dels att belöningar utdelades för upptäckter af

nya läkemedel, dels att nyttjanderätten till dessa inköptes

för allmänna medel, så må det rättvisligen erkännas, att

Collegium medicum sökte så opartiskt som möjligt i hvarje

fall utreda, huruvida den till premiering anmälda uppfin-

ningen var värd densamma, hvilket kollegiet oftast fann ej

vara fallet.

Alla hemliga medel, hvilka ej blifvit af Collegium me-

dicum godkända, voro också förbjudna till försäljning, ty

enligt § 2 i medicinalordningarna ålåg det kollegii syndicus

att hafva noggrann uppsikt öfver »empiricos, agyrtos,

circumforaneos, ariolatores, hwilka skohla ifrån land och rike

afhållas, och ingen af dem under hwarjehanda praetext

tilåtas, att öfwa den ringaste praxin eller smöria på folket

sina förfalskade, bedrägeliga och högst skadeliga medika-



102

menter, wid straff och konfiscation af alla dheras wahror

tilgörandes». I betraktande af okunnigheten hos folket, och

dess däraf följande vidskeplighet samt smak för huskurer

och hemliga läkemedel, var emellertid denna uppgift svår.

Enligt K. br. d.
29

/ö 1739 blef äfven en särskild fiskal för

ändamålet anställd i kollegium.

För att sprida kännedom om förträffligheten hos ett

arcanum var det, till följd af den rådande bristen på tid-

ningar, ej ovanligt, att man i husen utdelade tryckta till-

kännagifvanden, s. k. »advis», hvilka i de mest öfverdrifna

ordalag gjorde reklam för medlet. Till stäfjande af detta

ocker på allmänhetens lättrogenhet, såg sig Collegium medi-

cum vid dylika tillfällen ofta tvungen att genom en tryckt

»advis» utsända en offentlig varning för den utpuffade

humbugsmedicinen.

För upprätthållande af sin auktoritet vid stäfjandet af

handeln med arkana anhöll Collegium medicum någon gång

hos K. Maj:t om särskilda bemyndiganden. K. br. d.
3%

1713 förklarar exempelvis, att medikamenter ej finge till

salu utbjudas utan Collegii medici tillstånd, och att det var

Kanslikollegium, som skulle tillse, att meddelanden om läke-

medel ej infördes i tidningar och skrifter utan vederbörligt

medgifvande. 1 skrifvelse d.
23/u 1750 till Kanslikollegium

anhöll Collegium medicum »att alla skrifter, som på något

sätt röra medicinen och anmälas att trvckas, borde hänvisas

till Collegium att öfverses, utan att Collegium dock vill vara

medicinska fakulteterna i riket till något förfång». Därjämte

klagade kollegium öfver, att »qvacksalfware och laudslöpare

genom tryckta sedlar få utbjuda sina bedrägeliga droguer,

ja det går så långt att uti gazetterna och Weckobladet in-

sinuationer af sådana medicamenter dageligen finnas». I br.

d.
27/n 1750 bifölls kollegii anhållan på det sätt, »att Censor

Regius icke må låta böcker i medicin utkomma innan de

af Collegium medicum blifvit gillade och att ingen kungö-

relse om medikamenter i gazetterna eller eljest tillåtes, hvilka

af dem utbjudas, som för doctores medicinse icke ärkjände
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och antagne äro, med mindre Hr Archiaterns eller dens

påskrift, som dess ställe företräder, derom kan uppvisas».

Oaktadt detta, synes emellertid Collegium medicum ej

hafva varit fullt på det klara med, huru man borde förfara

med arkana. Anledning till att begära ett förtydligande

fick kollegiet, då läkaren J. Haartman till kollegii censur

inlämnat manuskript på sin bok, som trycktes år 1759 under

titeln: »Underrättelse om de mest gångbara sjukdomars igen-

kännande och motande genom lätta och enfaldiga husmedel».

Här förekom äfven uppgift på några medikamenter af okänd

sammansättning. 1 Med anledning häraf och med stöd af

Kanslikollegii ofvan berörda bref anhöll Collegium medicum

i skrifvelse till K. Maj:t d.
14

/i 2 1757, »det K. Maj:t ville

göra den författning, att hädanefter alla medicamenter af

hvad namn de vara må och alt det som eljest angår helsans

skötsel och genom tryck skall göras allmänt, måtte öfver-

lemnas till Collegii samfälda ompröfvande och censur, då

de s. k. kompositioner af arcana under tysthetslöfte kunna

förvaras hos Collegium och icke bortdö med hvar prseses,

som nu sker, samt ligga förseglade med collegii och upp-

finnarens sigiller och dessa sigiller ej brytas förrän det

pröfvades högst nödigt».

Denna anhållan, som bifölls genom K. br. d.
17
/io 1758,

visar, att Collegium medicum vid denna tidpunkt hyste den

åsikten, att hemliga läkemedel under vissa villkor finge

existera och hållas till salu. Detta framgår äfven af 1777

års medicinaltaxa, som föreskrifver, att vid taxering af läke-

medel, hvilka en läkare för någon tid kunde vilja hålla

hemliga, skulle kompositionen insändas förseglad till kol-

legium.

I samma mån som läkarvetenskapen gjorde framsteg,

förekom det emellertid allt mera sällan, att läkarne depo-

nerade sina kompositioner i Collegium medicum, och redan

1 Haartman lämnade sedermera år 1765 Collegium medicum uppgift

på sammansättningen af dessa medikament, hvarjämte de apotekare, som
det begärde, skulle äga rätt att få del af formlerna.



104

början af 1800-talet har att uppvisa en betydande minsk-

ning i antalet dylika hemliga läkemedel.

Som ofvan blifvit anfördt, gaf visserligen § 14 i Sund-

hetskollegii instr. d.
6
/i 2 1815 kollegium rättighet att belöna

upptäckter af arkana och meddela upptäckaren uteslutande

rätt till försäljning af dylika medel, men ännu inuan ny

instruktion hunnit utfärdas för kollegium, kom nämnda
ämbetsverk till den uppfattningen, att all handel med läke-

medel af okänd sammansättning vore otillåten. Detta fram-

går med största tydlighet af Sundhetskollegii cirkulär d.
lö

/2

1874 till apotekarne i riket, beträffande vissa vid läkemedels-

försäljning förekommande missbruk. Det heter bland annat

i detta cirkulär:

»Ehuru intet torde vara att anmärka deremot, att åtskilliga på apo-

teken beredda läkemedel, såsom kronessens, Tillydroppar, »Allmänt läke-

och flussplåster» m. m., kvilka länge varit af allmänheten använda och

icke innehålla några med giftmärke i farmakopén betecknade ingredienser,

i handköp försäljas, måste dock såsom klandervärdt och för apotekarnes

ställning ovärdigt betecknas det på många apotek gängse bruket, att vid

utlemnandet låta dessa medel åtföljas af tryckta plakat, hvaruti desammas

verkan icke allenast orimligen lofprisas, utan rent af i strid mot sannin-

gen uppgifves. Men detta förfarande är äfven olagligt, ty då medlets

bruk mot vissa angifna sjukdomar rekommenderas, uppträder försäljaren

derigenom äfven som qvacksalfvare.

Hemliga läkemedel, arcana, specialiteter, kvilkas öfverkandtagande

mängd och spridning hota såväl allmänhetens kassa och helsa som apo-

tekens bestånd, hafva visserligen icke ännu i vårt land vunnit så stort

insteg som på kontinenten; men sedan under förra året kraftiga lagstad-

ganden blifvit för Tyska riket utfärdade mot dylika på allmänhetens

lättrogenhet eller vidskepelse ockrandc spekulationer, torde med skäl

kunna befaras, att de skola i ymnigare tillflöde söka sig väg till andra

länder. Detta onda bör, långt ifrån att af apotekarne sjclfva befordras,

såsom hittils skett, derigenom att arcana icke allenast finnes på många
apotek att tillgå, utan äfven stundom genom priskuranter, annonser och

plakat utbjudas, tvärtom genom apotekarnes medverkan motarbetas och

derigenom den lagstiftning, hvilken torde vara att förvänta i samman-

hang med ett nytt apotekarereglemente.

De apotekare, livilka befatta sig med en dylik charlataneriet be-

fordrande handel, borde ock betänka, att de icke känna det läkemedels

sammansättning, som de sålunda försälja, och hvilket för den skull kan
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innehålla gifter och andra beståndsdelar, livilka ej få utan recept från

apotek utlemnas; de kunna icke heller kontrollera eller ansvara hvarken

för dess behöriga beskaffenhet eller för försäljningsprisets öfverensstäm-

melse med medicinaltaxan. Enligt den för vårt land gällande farmaceu-

tiska lagstiftning åligger det likväl hvarje apotekare att göra detta med
afseende på alla de medel han utlemnar.»

6. Åtgärder från Apotekaresocietetens sida för bekämpande af den

olagliga handeln med läkemedel.

Sedan den permanenta striden om handeln med läke-

medel nu blifvit i korthet skildrad, torde det vara på sin

plats att anföra några af de åtgöranden, som från Apotekare-

societetens sida blifvit vidtagna för att bekämpa den olag-

liga medikamentshandeln, efter det att societeten 1837 auk-

toriserats såsom kårrepresentation.

Såsom dess första åtgärd i sådant syfte hafva vi då

att anteckna, insändandet af skrifvelsen d.
7/n 1839 till

Konungen, i hvilken begärdes, att patent å läkemedel icke

vidare måtte beviljas. Med stöd af patentförordningarna

d.
28A 1819 och d.

13
/i 2 1834 hade nämligen Kommers-

kollegium begynt att bevilja patent å läkemedel. Till följd

häraf fruktade apotekarn e, att de skulle blifva utsatta för

åtal och böter, om de tillredde och försålde dessa medel,

hvilkas expedition de dock enligt gällande författningar ej

ägde rätt att undandraga sig. Något omedelbart resultat

medförde icke denna hemställan, men man spårar frukten

af densamma i 1856 års patentförordning, som bestämde,

att patent ej finge meddelas å läkemedel. Jämlikt denna

förordning blef äfven Apotekaresocietetens direktion vin-

nande part i den process, som 1859 anhängiggjordes mot
C. G. Nyblmus med anledning af honom beviljadt patent

på tillverkning af mineralvatten. Genom den dom, som
afkunnades, upphäfdes patentet.
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Ar 1844 finner man, att direktionen föranstaltat om
undersökning af från handlanden Leja inköpt opodeldok i

förhållande till farmakopéns vara. På grund af resultatet

skulle allmänheten genom annons upplysas om, att farma-

kopéns, å apoteken tillgängliga opodeldok, var lika god men
mycket billigare än den, som hos Leja försåldes.

Apotekaresocietetens direktion måtte däremot hafva an-

sett allt väl beställdt eller kanske funnit tidpunkten för ett

ingripande olämplig, då apotekare C. J. Stahke år 1857

på hösten väckte förslag om, att åtgärder skulle vidtagas

till förekommande af olaga handel med medicinalier. Direk-

tionen ansåg sig nämligen ej föranlåten vidtaga någon åt-

gärd »alldenstund författningar redan funnos, som förbjuda

sådan handel».

De medel, Apotekaresocieteten användt för att hämma
den obehöriga medikamentshandeln, äro för öfrigt af ganska

olika natur. Då det 1885 omtalades i stora reklamannonser

i tidningarna, att »Brandts schweitzerpiller» funnos att tillgå

på hvarje apotek i Sverige, läto hufvudstadens apotekare i

tidningarna införa följande förklaring: »På grund af i tid-

ningarna ofta återkommande annonser, att s. k. Brandts

schweizerpiller försäljas å de flesta apotek, tillkännagifves

härmed att dessa piller af oss endast försäljas på läkares

reqvisition». Liknande tillkännagifvanden gjordes äfven

flerstädes i landsorten.

Med stöd af Sundhetskollegii cirkulär d.
16

/2 1874 och

med anledning af, att inom Apotekaresocietetens direktion

påvisats det nödvändiga uti, att den inom hufvudstaden allt

mer öfverhandtagande, olagliga försäljningen af läkemedel

blefve beifrad, beslöt direktionen 1893 anmoda stadsfiskalen

i Stockholm anställa åtal mot dem, som bedrefvo olaglig

medikamentshandel i hufvudstaden. Då denna åtgärd emel-

lertid ej ledde till något märkbart resultat, fattade direktionen

1894 i stället det beslutet, att i vittnens närvaro skulle så

många hemliga medel, som det lät sig göra, inköpas,

för att sedermera underkastas analys. Direktionen skulle
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slutligen äga att vidtaga de åtgärder, hvartill undersöknings-

protokollen kunde gifva anledning. Sedan de personer,

hvilka först erhöllo i uppdrag att verkställa dessa analyser,

på grund af bristande tid, afsagt sig detsamma, åtog sig

professor C. Th. Mörner år 1901 att utföra undersöknin-

garna. 1 Resultaten af dem hafva publicerats dels i fack-

tidskrifter dels ock i allmänna tidningar för att gifva all-

mänheten upplysning om verkliga värdet af olika hemliga

medel.

I närmaste samband till nämnda nyttiga arbete står

den verksamhet, som utöfvas af »Byrån för upplysning om
läkemedelsannonser». Nämnda byrå bildades 1903 i Upp-

sala af professor C. Th. Mörner samt doktorerna Th. L.

Thunberg och F. Clason jämte en del medlemmar af

samhället, som intresserade sig för hälsovård efter rationella

principer. Denna byrå, hvilken har till uppgift att gifva

allmänheten upplysningar om olika, annonserade läkemedels

sammansättning, medicinska verkningar och verkliga värde,

publicerar tid efter annan resultaten af sina undersökningar

i form af småskrifter, som bära titeln, »Om bedrägliga läke-

medel och läkemetoder». Verksamheten understödes af

Apotekaresocieteten genom ett årligt anslag.

*

Vid årsmötet i september 1896 hade Apotekaresocie-

teten på förslag af apotekare J. C. Drake anmodat sin

direktion att taga i öfvervägande, huruvida det ej vore

lämpligt att direkt hos K. Maj:t anhålla om ändring i gäl-

lande förordningar angående handeln med patentmedicin.

Direktionen, hvilken förklarade sig lika villig som skyldig

att taga frågan om hand, ansåg sig emellertid först böra

förebringa utredning i ärendet och uppdrog åt sin ombuds-

1 Redan 1898 hade emellertid professor Mörner på eget initiativ

börjat utföra analyser af arkana, hvilka under rubriken »Ur analysjour-

nalen» sedan dess hafva publicerats i Svensk farroaceutisk tidskrift.
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man, auditör W. Sebardt, att verkställa sådan. I sitt d.
22
/$

1897 inlämnade utlåtande i denna sak anför ombudsmannen
bland annat:

»Såsom domstolarnes utslag i flera mål rörande försäljning af varor

af ifrågavarande slag nogsamt utvisa, utgöra gällande lagbestämmelser

lika litet som apotekarnes privilegier något verksamt hinder mot en dylik

försäljning, så vida icke de salubjndna varorna innehålla giftiga ämnen

eller sprit. Att emellertid få till stånd en ny lagstiftning i syfte att

ytterligare omgärda apotekarekårens privilegier torde ieke vara tänkbart.

Tidsanden är nämligen numera en helt annan än vid dessa privilegiers

uppkomst, och folkmedvetandet gillar icke längre ett skyddande af en

klass’ ekonomiska intressen genom monopol. Då vid den njTa närings-

lags tiftningens genomförande i midten af detta århundrade 1 handtver-

karnes och handlandenas privilegier upphäfdes, förbehölls visserligen

handeln med apoteksvaror fortfarande apotekarne, men detta hade helt

säkert sin grund i farhåga för att dess frigifvande kunde komma att

medföra våda för den okritiska allmänhetens lif och hälsa och icke i

någon önskan att bibehålla apotekarne vid deras privilegier. Att detta

antagande åtminstone nu äger sin giltighet torde lätteligen kunna skönjas

såväl i domstolarnes fria tolkning af gällande medicinalförfattningar, som

af uttalanden i närslutna riksdagshandlingar. Försök hafva emellertid

gjorts att åstadkomma en ändring i bestämmelserna om handeln med
apoteksvaror, men dessa hafva grundat sig på statens plikt att sörja för

sina medborgares lif och hälsa och vid dem har man uttryckligen fram-

hållit att med desamma icke afsetts att skydda apoteksprivilegier.

Såväl vid Riksdagen år 1895 som år 1896 väcktes af enskild motio-

när, Dr A. A. v. Stapelmohr i Första kammaren motion att Riksdagen

skulle anmoda K. Maj:t att i samband med ett ordnande af läkareverk-

samheten låta utreda, hvilka ämnen endast borde få af apotekare för-

säljas samt därefter låta utarbeta och för Riksdagen framlägga förslag till

nya bestämmelser angående handeln med läkemedel. Yid båda årens

Riksdag beslöt Första kammaren att till K. Maj:t aflåta en skri fvelse i

motionens syfte, men detta beslut ledde till följd af Andra kammarens •

motstånd icke till någon Riksdagens åtgärd.» 2

Med hänvisande till Första kammarens utskottsyttrande

1895, Andra kammarens utskottsyttrande 1895, Första kam-

1 K. Maj:ts förordning d.
18
/o 1864 angående utvidgad näringsfrihet.

2 Andra kammarens tillfälliga utskott N:o 2 hemställde visserligen

1896 i likhet med Första kammaren om skrifvelse till K. Maj:t i motio-

nens syfte, men Andra kammaren afslog utskottets hemställan med stor-

jnajoritet,
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marens 2:ra tillfälliga utskotts yttrande 1896 samt Riksdagens

protokoll N:o 30 i Andra kammaren 1896 \ anför Apotekare-

societetens ombudsman såsom sin åsikt, att för närvarande

föga utsikt förefunnes att få till stånd en ny lagstiftning i

syfte att skydda apotekarne mot konkurrens från tillverkare

af s. k. patentmedicin, kvarför han föreslår, att den väckta

frågan ej borde föranleda till någon direktionens vidare åt-

gärd, detta så mycket hellre som ett initiativ af en kår,

hvars ekonomiska intressen så nära beröras af ifrågasatta

lagändring, lätt kunde misstydas till men för kårens anseende.

Delande ombudsmannens mening i denna fråga, lät

direktionen tillsvidare härvid bero.

Icke många år härefter fick direktionen emellertid ånyo

anledning att taga frågan om den olagliga försäljuingen af

patentmedicin under behandling.

Genom K. Maj:ts utslag i Salubrinmålen d.
2A 1903

hade nämligen blifvit fastst.äldt, att begreppet läkemedel

rättsligt var obestämbart i Sverige, hvilket förde med sig,

att det apoteksnäringen i medicinalförfattuingarna tillför-

säkrade skyddet var fullkomligt illusoriskt. Apotekaresocie-

teten hade dessutom vid årssammankomsten i sept. 1902

gifvit direktionen i uppdrag att söka åstadkomma en för-

fattning, närmare angifvande de ämnen, som endast från

apoteken skola tillhandahållas allmänheten. Dessa båda

omständigheter medförde, att direktionen d.
3% 1903 ingick

till K. Maj:t med skrifvelse i frågan.

Denna skrifvelse, i hvilken direktionen dels redogör för

apotekaryrkets brydsamma ställning på grund af den olof-

liga handeln med läkemedel dels framlägger förslag

till ett förbättrande af förhållandena härutinnan, må här,

såsom varande af största intresse, till sina hufvudclrag

anföras

:

»Den uppfattning», säger direktionen, »som förut i äldre författnin-

gar gjort sig gällande om hvad som bör förstås med apoteksvaror, synes

på grund af handelsfrihetens och den teknisk kemiska industrins utveck-

1
Samtliga aktstycken hilagda utlåtandet.
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ling kafva undergått en betydande förändring och rättspraxis ända upp

i högsta instans visar sig mycket växlande och otillförlitlig, så att det

till och med inträffat att apotekare, som tillverkat och försålt en rent

medikamentös vara, därå myndigheterna funnit sig kunna meddela patent,

blifvit dömda till ansvar för patentintrång. Försök att få olaga medi-

kamentsförsäljare straffade hafva ofta misslyckats på grund af omöjlig-

heten att på sätt domstolarne påfordrat styrka att den försålda varan

varit att hänföra till apoteksvara. Om åtalet någon gång lyckats, har

det ringa ansvaret, 50 daler silfvermynt el. Kr. 12,50 i höter, icke af-

hållit vederbörande från fortsättning med sin olaga handtering så mycket

hellre som domstolarna af obekant anledning icke funnit sig böra tillämpa

den i nådiga privilegierna 1 stadgade påföljd om varans konfiskation.

Konkurrensen från de olagliga medikamentsförsäljarne blir äfven

allt mera besvärande för den lagliga medikamentshandeln. Det har näm-

ligen redan gått så långt att, på sidan om apoteken, uppstått affärsfirmor,

idkande fullständig droghandel, hvilka med utsändande af priskuranter

till sjukhus och läkare underbjuda apoteken på alla läkemedelshandelns

områden. En dylik handlande har sträckt sin verksamhet ända därhän

att han tillhandahållit s. k. medikamentsskrin, innehållande till och med
giftiga läkemedel. Samma handlande hade äfven vetat förskaffa sig för-

säljningen af läkemedel till ett länslasarett i landsorten, ehuru en laglig

medikamentshandel finnes inrättad omedelbart invid lasarettet. Yid af

Medicinalstyrelsen föranstaltad undersökning af en del af dessa läkemedel,

befunnos desamma underhaltiga, ja ett ämne, renad glycerin, så blyhal-

tigt, att enligt utlåtande af Medicinalstyrelsens ombudsman, detsamma,

därest det användts för afsedt ändamål, katetrisering af uringångar, kun-

nat förorsaka lifsfarlig sjukdom. Hos samma handlande har inköpts

kamferolja, hvilken utbjudits såsom läkemedel. Ehuru farmakopén före-

skrifver, att dylik olja skall innehålla 20 °/° kamfer, befanns nu afsedda

olja vid analys innehålla endast 11,3 °/> kamfer. Genom att tillhanda-

hålla dylika underhaltiga varor, kunna dessa olagliga medikamentsförsäl-

jare, hvilka icke äro underkastade någon kontroll och hvilkas omkost-

nader äro försvinnande små i förhållande till apotekares, underbjuda

apotekarna, ja till och med sälja varan för samma pris som en apotekare

måste för fullgod vara betala i inköp. För de små och medelstora apo-

teken, som för sin existens ofta äro beroende af handköpsförsäljningen,

måste en dylik konkurrens, därest den får opåtaldt utveckla sig, rent af

blifva ruinerande.

Det synes vidare vara staten mindre värdigt, att då den för apo-

tekarekonstens utöfning uppställer mycket stora anspråk på kompetens

1 1683 års privilegier.
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och kontroll samt i gengäld tillförsäkrar apotekaren ett visst skydd, låta

detta skydd blifva så godt som ntan betydelse.»

På grund af ofvan anförda omständigheter, anhåller

direktionen därefter, att K. Maj:t vill taga i öfvervägande,

hvilka åtgärder, som kunde vidtagas för att göra det skydd

effektivt, som tillförsäkrades apotekarne i medicinalförfatt-

ningarna och i näringsförordningarna.

Såsom förnämsta orsak till de påpekade missförhållan-

dena framhåller direktionen härefter svårigheten att be-

stämma omfattningen af begreppet apoteksvara och fram-

lägger för Iv. Maj:t dels förslag till bestämd norm i berörda

hänseende jämte förteckning öfver sådana medel, som skola

räknas till apoteksvaror dels förslag till höjda straffbestäm-

melser vid olaglig medikamentshandel.

Direktionen påkallar vidare K. Maj:ts uppmärksamhet

på registreringen af både benämningar å farmaceutiska

preparat såsom ordmärken och patent å läkemedel. Den
påpekar sålunda, att Patent- och Registreringsverket på
grund af lagen d.

5A 1897 angående inregistrering af varu-

märken numera ansåge sig oförhindrad att äfven meddela

varumärkesskydd för farmaceutiska benämningar.

»Det kan emellertid icke vara rätt», säger direktionen,

»att en teknisk fabrikant, efter erhållen registrering, skall

vara berättigad hindra den lagliga läkemedelsförsäljaren,

apotekaren, att tillverka och försälja läkemedel, hvilka fabri-

kanten, därest han icke är apotekare, icke äger att själf

försälja. Genom varumärkesskyddet göres föröfrigt bestäm-

melsen, att patent icke må beviljas å läkemedel, fullständigt

illusorisk. Ju mera allmänt dessa registreringar komma till

stånd, desto farligare kunna följderna blifva såväl för hälso-

vården i allmänhet som för apotekarekåren.» Sedan direk-

tionen därpå anfört en del exempel på de obehagliga konse-

kvenser, hvartill registrering af läkemedelsnamn kunde leda

och redan ledt, särskildt med hänsyn till expeditionen af

Salubrin, föreslår densamma, att i varumärkeslagen den

bestämmelsen skulle intagas, att »registrering af ord, som
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är att anse såsom särskildt uppfunnen benämning å apoteks-

vara, må icke utgöra hinder för apotekare att fullgöra

honom enligt författningarne åliggande skyldighet i afseende

å läkemedels beredning och tillhandahållande». -

Med afseende å patentering af läkemedel anför direk-

tionen vidare, att förbud mot sådan visserligen finnes i

patentlagen inrymd, men att Högsta domstolens beslut i en

nyligen afgjord rättstvist angående patent å en blandning

af ättiketer, sprit och ättiksyra 1 synes göra denna bestäm-

melse illusorisk, livilket har till följd att apotekare, då de

fullfölja sin plikt enligt medicinalförfattningarna, löpa fara

att dömas för intrång i patenträtten. Direktionen hem-

ställer därför, att K. Maj:t täcktes göra sådan ändring i

patentlagstiftningen, att ett upprepande af Högsta domsto-

lens ofvan berörda dom ej vidare blir möjligt, samt före-

slår, att ordet »läkemedel» i § 2 af patentlagen må utbytas

mot ordet »apoteksvara».

Slutligen hemställer direktionen, att förbud måtte ut-

färdas mot all annonsering af arkana, då det enligt gällande

författningar är en apotekare förbjudet att på något sätt

göra reklam för af honom till salu hållen apoteksvara, och

då det i betraktande häraf icke kan synas billigt, att andra

skola, beträffande dylika varor, äga denna rätt. Allmän-

heten skulle genom ett sådant förbud äfven undgå att genom
osann reklam lockas förvärfva sig såsom botemedel för

högt pris oftast fullständigt värdelösa varor.

Sedan K. Maj:t till Medicinalstyrelsen remitterat direk-

tionens ofvannämnda förslag, om bestämmande af omfatt-

ningen af begreppet apoteksvara samt handel med dylik

vara, tillsatte Styrelsen en kommitté med uppdrag att af-

gifva yttrande i frågan. Kommitterade inkommo på hösten

1904 med sitt betänkande, som därpå remitterades till Apo-

tekaresocietetens direktion, för att denna skulle afgifva ut-

låtande. Sedan direktionen i samråd med Medicinalstyrel-

1 Jfr »Salubrinmålet», sid. 74.
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sens kommitterade, Farmaceutiska föreningens styrelse och

Centralstyrelsen för Sveriges farmaceutförbund

1

uppgjort

ett nytt »Förslag, till nådig förordning angående hvad som
är att till apoteksvaror hänföra äfvensom angående handel

med apoteksvaror», hlef detta, jämte direktionens yttrande

d.
5A 1906 aflämnadt till K. Maj:t.

Sedan därjämte Kemistsamfundet i . Stockholm samt

åtskilliga tekniska fabrikanter och handelsidkare gifvits till-

fälle att uttala sig om det af Medicinalstyrelsens kommit-

terade framlagda förslaget, är frågan underkastad K. Maj:ts

pröfning.

1
I granskningen af förslaget deltog äfven professor C. Tk. Mörner.

Farmaciens historia. 8



I

IV.

Medicinalordningar och apotekarereglementen samt
frågan om apotekarkårens representerande inom

Medicinalstyrelsen.

Officiella ordningsregler för apotekaryrkets utöfvande

saknades lielt och hållet under 1500- och större delen af

1600-talen. De först utfärdade privilegiibrefven innehålla

nämligen i hufvudsak endast bestämmelser angående det

beliöfliga skyddet för apoteksnäringen men föga om apo-

tekarnes skyldigheter.

Det existerade ej heller under nämnda tid någon sam-

manslutning emellan apotekarne med uppgift att taga vara

på gemensamma intressen ocli befordra yrkets utveckling.

Hvar och en arbetade endast med tanke på sig själf, sö-

kande skydda sin privilegierade ställning, som ständigt hota-

des genom kryddkrämarnes illojala konkurrens. Under
sådana förhållanden må det icke förundra, att initiativ till

upphäfvande af rådande missförhållanden icke kom att tagas

af apotekarne själfva.

Men ej endast apotekaryrket var vid denna tid föga

utveckladt, äfven läkarvetenskapen låg i sin linda. Först

mot slutet af 1600-talet började nämligen Uppsala akademi

fostra läkare. Dessförinnan voro nästan alla, som utöfvade

läkaryrket, utlänningar, bland hvilka de Heste icke voro

annat än äfventyrare och kvacksalfvare. I Stockholm fun-

nos emellertid redan i midten på 1600-talet några veton-
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skapligt bildade läkare af dels svensk dels utländsk här-

komst, som insågo, att något måste göras för att råda bot

för de missförhållanden, som allt hitintills hämmat såväl

läkar- som apotekaryrkets utveckling i Sverige. För att kunna

uträtta något härutinnan, var det först och främst nödvän-

digt, att åt läkarkonstens idkare utverka en officiell befogen-

het. Stockholm släkarne, arkiatern G. F. du Rietz, lifme-

dicus B. Below, stadsfysikus Z. Wattrang samt amiralitets-

medicus P. Scallerus (Gripenflycht) inlämnade därför

till K. Maj:t en ansökan att få bilda ett Collegium medi-

cum efter utländskt mönster. Deras begäran blef äfven

beviljad. Genom K. resol. d.
16
/s 1663 stadfästes privilegier

och stadgar för denna enskilda läkarförening, ur livilken

så småningom det Collegium medicum utvecklade sig, som
hade att öfvervaka utöfvandet af läkar- och apotekarkonsten

i Sverige.*

* Anm. Att emellertid en reglering af medicinalväsendet i Sverige

redan hundra år förut varit en insedd nödvändighet, bevisas af det för-

slag till medicinalordning, som blef utarbetadt år 1561 af lifmedicus hos

Konung Erik XIV, Guiiielmus Lemnius. Detta förslag, som troligtvis

tillkommit på konungens befallning, blef dock aldrig antaget. Hufvud-

punkterna af det på latin affattade, märkliga aktstycket, som, ehuru

ganska kortfattadt och ofullständigt, dock visar, att Lemnius stod betydligt

framom sin tid, återfinnas i hans egenhändiga handskrift, som förvaras i

Palmsköldska samlingen i Uppsala. Tom. VII. Dess lydelse är följande:

1. Ingen äger, vid straff af böter, att utan någon lifmedici (medicus

principum) råd verkställa åderlåtning eller gifva in läkemedel.

2. Det bör anskaffas någon kringresande botanist (Herborista vere-

darius), hvilken det skall åligga att vara försedd med alla enkla, in-

hemska läkemedel.

3. Likaledes bör det antingen tillkallas någon Aromatarius eller

drogist, eller ock bör Konungen anbefalla, att på lians bekostnad iord-

ningställcs en officin försedd med väl torra och goda läkemedel af alla slag.

4. En taxa bör uppsättas öfver det pris, hvartill läkemedel skola

säljas på apoteken.

6. Lifmedici böra emellanåt verkställa noggranna visitationer.

6. Ett rymligt och sundt sjukhus (Xenodochium) bör inrättas för

fattige sjuke och förses med allt livad därtill kan erfordras.

Äfven i riksarkivet återfinnes ett förslag i koncept till »Apotliecare
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Nyssnämnda urkund, som ej blef befordrad till trycket,

innehåller äfven förslag till de första offentliga bestämmel-

serna om apotekaryrket, hvilka här må anföras: »Skall ock

detta Medicum Collegium een serdeles Pharmacopceiam för-

färdiga, hwareffter alle Medicamenter wäll och redeligen,

som det sigh bör, till Landzens och Stadzens aldra bästa

bequehmligheet prseparerade warda, hwilke af Apothecare

Uthsällias skole effter dhen Taxa och prijs, som Magistraten

(: hwilke Stadzens beswär bäst ähre bekände :) med Collegii

Medici och Apothecares ihopastämmande finner skäligast

och rättmätigt. Elliest skole ock Apothecarne medh sine

Geseller widh Edz plicht tillhåldne warda, att dhe sitt Äm-
bete troligen och wäll förrätta skohla, Såsom ock Medica-

menterne effter Medicorum ordination, Uthan någon för-

wexling (Medico owitterligit) tillbörligen medh egen handh,

så wijda möijiligit är, prseparera och dhem till hwariom

och enom Uthan confusion och försumelse som wederbör at

extradera och tilställa, så kärt dhem är
j
wijdrigt fall till

behörligit swar at stånda. Eftersom Venena och fahr-

lige Medicamenter kunna större olägenheeter förorsaka, om
dhe medh behörig prsevoijance icke hanteras, Ty skole

Apothecare och kryddekrähmare hafwa dhem sielfwe
j

sin

förwahring, Ther ingen annan tillkommer och icke tillstädia

att föllia låta till obetänckte, obekandte eller misstänkte

personer, ynglingar, poikar eller pijgor något sådant, hwar-

igenom stoor fahra för mångom kan förorsakas, Uthan på
det liäreffter medh så mjmket större försichtighet denne må
omgås, skall een af Stadzens Magistrat förordnas, som till-

lijka medh Collegii Syndico till Apothecarne och krydd-

Ordning i wissa articklar författadt. Hwareffter alle Apothecare, som i

Sverige byggia och boo, sigh uthi theres kall och embete skola regulera,

ställa och förhålla», hvilket är dateradt d.
28
/» 1635. Denna handling,

som enligt en därå gjord anteckning var »underställd Regeringens nådiga

ratifikation», torde enligt A. T. Wistrnnd (Hygiea 1851, sid. 3) hafva varit

den »Apothekers Ordning», som Prof. J. Fbank i Uppsala jämte taxa

öfverlämnade till akamedikanslern Skytte, hvarefter densamma hänsköts

till konsistoriet och medicinska fakulteten.

S
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krämare theras Zedlar meddela skall, således at när sådane

Venena ock fahrlige Medicamenter uthi arte et cura Medi-

corum betarfwas, skall dlien som dhem behöfwer addressera
o

sigh till dhet Ahretz Syndicum och taga aff honom zedell.

Sknlle och sådane Venena till annat betarfwas, tå må dhen

som sådant behöfwer taga af Stadzens förordhnade Man
zedell och testification, nthan hwilkens wittnesbördh Apo-

thecarne eller kryddekrähmerne intet sådant skole föllia låta,

förwahrandes samma zedell till förswar och bewijs, om så

dereffter sknlle omträngia.»

Dessa privilegier blefvo med endast obetydliga för-

ändringar bekräftade af konung Carl XI d.
4
/s 1680. I

stället för magistraten inträdde öfverståthållaren såsom öfver-

vakare af vissa kollegii åtgärder. Böter utsattes för öfver-

trädelse af stadgarna, så att »den som dermed beträdes,

böte första gången 50 dal. smt, halfparten till Collegii medici

fiscum och det öfriga till de fattiga, beslås någon andra

gången dermed vare fallen till dubbelt och blifve derjemte

exemplariter afstraffad». Andra än apotekare, hvilka för-

sålde läkemedel till yttre bruk, fingo endast å marknader

föryttra dem, »så framt de goda och dugelige befundna

varda af Collegio medico», men så snart marknaden var

slut, »bör sådant folk ur staden resa och icke längre lidas.

De må icke heller understå sig att besöka någon sjuk eller

skicka honom något medikament vid straff och de förbe-

nämnde böter». Ingen apotekare borde antagas eller till-

låtas idka apoteksrörelse, förr än han aflagt den ed, som
kollegium och öfverståthållaren ansågo lämplig.

Den ånyo stadfästade medicinalordningen hade emeller-

tid icke med ens kunnat afhjälpa de djupt inrotade miss-

bruken. Kvacksalfveriet och utprånglandet bland allmän-

heten af värdelösa medikamenter fortforo. Hvad apotekarne

beträffar, utkom visserligen ett K. br. d. 1675, som
innehöll »privilegium för sampteliga apothekare här i

Stockholm», och h vilket alltså var det första allmänna pri-

vilegiiskyddet. Vidare förefanns »K. Maj:ts förnyade privi-
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legium för apothekaresocieteten uti Sverige och dess under-

liggande provinser emot de af qvacksalfvare och andre slike

inritade missbruk» af d.
28

/g 1683. Det skydd, som dessa

båda aktstycken skulle gifva apotekaryrket, hade emellertid

ej visat sig effektivt. Erfarenheten under de gångna åren

hade äfven visat, att medicinalordningarna behöfde »mode-

reras och förbättras» i en mängd andra afseenden, såväl

hvad apotekarne som läkarne vidkommo. Konung Carl XI
lät därför anbefalla Collegium medicum att inkomma med
förslag till ny instruktion, som äfven utarbetades under

namn af »Medicinalordningar eller privilegier, som K. Maj:t

förunnat Collegium medicum». Förslaget blef af konungen

stadfäst d.
3%o 1688.

Den nya medicinalordningen hade utarbetats utan apo-

tekarnes hörande, och dessa motsågo densamma med en

viss oro på grund af de skärpta bestämmelser, som de visste,

att den innehöll. Under det att medicinalordningen ännu

var under tryckning, ingåfvo apotekarne till Konungens

kansli en skrifvelse, hvaruti de besvärade sig öfver de nya

förordningarna, som de kallade »medicorum projecter, som

äro uthwärkade per male narata af partialitet och afwogheet,

genom eensidigt föredragande och jalousie till apothecarnes

prsejudice och förfång och til at förökia medicorum in-

kombster, giörandes för winning skuld alt det som i all

annor land är obrukiligt, williandes medici derigenom kul-

kasta apothecarnes förra privilegier».

Ehuru denna apotekarnes inlaga hvarken var försedd

med datum eller undertecknad, föranledde den dock, att

medicinalordningarnas tryckning afbröts, hvarjämte klago-

skriften remitterades till Collegii medici förklaring. Sedan

därpå äfven barberarämbetet inkommit med klagomål öfver

de nya medicinalordningarna, resolverade Konungen d.
3/n

1691 »att förr än något anten af den ena eller andra socie-

teten i trycket utgår dess Cantzlie Collegium genomlöper

och uti noga öfvervägande tager så de privilegier och reso-

lutioner, hvilka Collegium medicum sig tid efter annan

v
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utverkat, som hvad barberarembetet och apothekarene der-

vid hafva att andraga till deras derunder reserverade rät-

tighets bibehållande efter erhållna resolutioner, privilegier

och å andra orter öflig praxi».

Ehuru apotekarnes besvär kom Collegium medicum till-

handa redan d.
2
/i 2 1691, afgaf kollegium först d.

14
/io 1696

utlåtande häröfver. Detsamma, som är karaktäristiskt för

dåtida förhållanden, framhåller, »att apothekarom eij wid-

kommer, at klandra och tadla något på dessa konungens

constitutioner, sedan dhe genom konungens underskrift

reiterato äro publicerade, för god erkiende och befalte at

tryckias, och derföre eij mehra böre concidereras som Col-

legii medici projecter, utan som een stadfäster konungens

lagh, hvilken som oftast reviderad är af K. Catzlij Collegio

neml. år 1663, 1680, 1688 och derföre nu bör wara frij

från apothekarnes beskylningar, liikasom deesamma wore

uthfäste dem til prejudice, der dock ingen undersåte wed-

kommer at serupulera uti konungen förordningar; emedan

konungen eger macht och rätt at statuera lagh, utan com-

munikation af undersåtarene, och derför eij kunna consi-

dereras som någon caussm decisio inter partes litigantes

coram lege, utan som en blott konungens declaration och

befallning, som ingen undersåte widkommer mehra at tadla

uppå än på sielfwa laghen».

Med anledning af denna förklaring blefvo apotekarne

i Stockholm uppkallade inför Kanslikollegium och tillfrå-

gade, »om de uthaf den genom apothekaresocieteten för

någre år sedan inlagde skriften hade någon kunskap. Hwar-
till dee enhälleligen nekade med begäran at dem ej måtte

tilräknas, hwad fehl deras antecessores derwid kunna hafwa

begångit, aldenstund dee een sådan skrift hafwa liwarken

underskrifwit eller underskrifwe wele och icke den ringaste

del uthi densamma taga, utan anhålla deremot dät dem
måtte efterlåtas att komma med Collegio medico uthi sämia

öfwerens och om dät, som ett och annat ställe uti mehr-
besagda 1688 års förordning syntes wara något otydeligit,
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inhämpta deras oförgripeliga melining och närmare förkla-

ring om däss rätta förstånd».

Det var isynnerhet bestämmelserna i medicinalordnin-

garnas 19:de och 24:de paragrafer angående expedition i hand-

köp samt iteration af recept, som väckt apotekarnes ovilja, på

samma gång de ansågos kunna gifva anledning till miss-

förstånd. Yid ett sammanträde, som hölls af Stockholms

samtliga apotekare inför Kanslikollegium d.
24

/io 1696 i

närvaro af läkaren J. M. Ziervogel som representant för

Collegium medicum, enades man slutligen om att gifva

ofvannänmda paragrafer de förtydliganden, som funnos an-

gifna i »K. Maj:t Resol. och förklaring d. Vs 1698 ang. några

mål beträffande Collegium medicum, apothekaresocieteten

och barberareembetet».* Apotekarne förklarade sig därpå

beredda att aflägga den ed, som för dem och deras med-

hjälpare blifvit föreskrifven, men hvars afläggande de hit-

tills undandragit sig.

Medicinalordningarna af 1688, hvilka ännu i vissa delar

äga gällande kraft, utgöra visserligen den grundval, på hvil-

ken det svenska medicinalväsendet blifvit byggdt på samma
gång, som de voro rättesnöret för läkar- och apotekaryrket,

men de gåfvo icke Collegium medicum rätt att utöfva öfver-

inseende öfver medicinalväsendet i sin helhet. »Instruktionen

af d.
21

/g 1763 för K. Maj:ts Collegium medicum såsom nödigt

tillägg uti 1688 års medicinalordning» ökade emellertid kol-

legii befogenhet i vissa afseenclen. Samma myndighet som i

denna meddelades kollegiet i hufvudsak på nytt genom K.

instr. d.
29

/i 1774. Genom K. Maj:ts förnyade instruktion

* Anm. Medicinalordningarna af 1688 äro visserligen daterade d.

so
/io 1688 oeli finnas under detta datum intagna i riksregistraturet, men,

med anledning af ofvan anförda hos K. Maj:t framställda anmärkningar

från apotekarnes m. fl. sida, fördröjdes deras utfärdande såsom lag, livil-

ket ej skedde förr än de gjorda anmärkningarna blifvit pröfvade och af-

gjorda genom nämnda »K. Resol. och förklaring». Medicinalordningarna

utkommo först år 1699 från trycket på tre olika språk, svenska, tyska

och latin. Samtidigt utkom luirofvan omnämnda resolution och den första

medicinaltaxan.
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för Collegium medicum af d.
28
/io 1797 fick slutligen detta

ämbetsverk »en odelad styrelse och tillsyn öfver hela medi-

cinalverket i riket».

Angående apoteksväsendet innehöllo 1688 års medicinal-

ordningar i paragraferna 13—29 och 31 en mängd mesta-

dels mycket detaljerade föreskrifter 1

,
och behofvet af utför-

ligare bestämmelser genom ett särskildt apotekarereglemente

torde ej hafva gjort sig gällande i annat hänseende än,

hvad angick dels apotekspersonals antagande och tjänst-

göring dels efter apoteksyrket lämpad undervisning dels

äfven tillvägagångssättet vid utnämnande af apoteksföre-

ståndare dels slutligen formerna för tillträdande af apotek.

Det första apotekarereglementet, »K. Collegii medici regle-

mente för apothekarne i riket d.
27A 1786», innehåller äfven

endast föreskrifter om dessa förhållanden.

Tillkomsten af detta reglemente har sin egen historia.

Behofvet af en sammanslutning apotekarne emellan hade

länge gjort sig gällande. Ett förslag till reglemente för en

»apothekaresocietet», som uppgjordes af apotekarne i Stock-

holm, blef också af Collegium medicum insändt till kunglig

stadfästelse d.
29
/io 1776, sedan det försetts med kollegii till-

styrkande, »alldenstund samma reglemente endast innefattar

det, som bidrager till god ordning vid apotheken, hvaruppå

det allmännas förtroende bör hvila». Förslaget blef emel-

lertid d.
17

/i 1777 tillbakavisadt af Konungen, »emedan
Eder skyldighet är att tillse, det ordning och skick på apo-

thequen hållas, hvilken tillsyn icke kan blifva mindre, ehuru

något reglemente af Oss icke utfärdas, om I lika som hittils

fullgöra hvad Eder instruktion Eder ålägger».

Detta K. bref samt medicinalordningarna ad 1688 gaf

kollegium anledning att utarbeta ofvannämnda apotekare-

1 Medicinalordningarna i sin helhet finnas upptagna i A. H. Wistrands

»Författningar angående mcdicinalväsendet i Sverige» och ännu gällande

paragrafer i »Författningar m. m. angående Apoteksväsendet i Sverige»

utg. af Karl Ahlberg och C. F. V. Schimmelpfennig.



122

reglemente, hvilket, ehuru det ej vann kunglig sanktion,

dock trycktes för att offentliggöras, och hvilket därför i sina

liufvuddrag här må anföras.

§ 1. Emellan apotekaren å ena sidan samt lärlings

föräldrar eller målsman å den andra skulle upprättas kon-

trakt med tydligt angifven lärotid. Lärling borde ej antagas

allt för ung samt vara något kunnig i latinska språket,

hvarjämte husbonden borde tillse, att han ytterligare för-

kofrade sig häri. Vidare skulle apotekaren »under lärotiden

småningom bibringa honom kunskap om skäl och orsaker til

förefallande göromål och prseparationer». Efter slutad lärotid

ägde husbonden att i närvaro af tvenne edsvurna apotekare

förhöra lärlingen »uti de stycken han bör hafva lärt», hvar-

på han skulle anmälas i Collegium medicum och tillåtas

aflägga tro-, huldhets- samt farmacie-studiosi (gesäll-) ed. Vid

examen i landsorten, där andra apotekare ej funnos att

tillgå, borde skickliga vittnen inkallas. Efter afslutad exa-

men aflades i detta fall eden inför magistraten i närvaro

af provincialmedicus eller stadsfysikus, och skulle bevis här-

om meddelas Collegium medicum.

§ 2. Farmacie studiosus ägde rätt att antaga kondition

hvar som helst, och skulle härvid kontrakt uppgöras. Han
borde »ytterligare förkofra sig såväl i Latinska och flera

utländske språk, som ock enkannerligen i Historia naturalis

och Chemia pharmaceutica; til hvilken ända the som vistas

i Stockholm kunna anmäla sig hos Historise naturalis och

Pharmaciee Professoren och thes Demonstrator». 1 En far-

macie studiosus var pliktig att tjäna sin husbonde med all

trohet och flit och »icke utan thes lof begifva sig utom

huset». Kontrakt skulle af farmacie studiosus uppsägas två

månader före afflyttning, men husbonden ägde rätt att ge-

nast afskeda studiosus, som på något sätt förverkat hans

förtroende. Farmacie studiosus från utrikes ort var pliktig

att aflägga ed före antagande af kondition.

1 Dessa voro då såsom ämbetsmän anställda i Collegium medicum.
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§ 3. Sedan en farmacie studiosus konditionerat 4 år,

kunde han anmäla sig i Collegium medicum, till att antin-

gen såsom provisor förestå annans eller som apotekare in-

rätta eget apotek.

§ 4. Denna paragraf innehåller bestämmelser om, huru

skulle förfaras, dels när enka eller sterbhus dels när apote-

kare, vare sig å filial eller å hufvudapotek, till följd af egen

sjuklighet, önskade, att provisor skulle förestå apoteket. I

dylika fall måste provisorn examineras i Collegium medicum

och aflägga ed, innan han fick tillträda sin befattning, och

borde angående denna kontrakt upprättas.

§ 5. »Provisor eller Pharm. Candidat som blifvit an-

tingen laglig ägare till apotek eller och af Magistrat eller

Borgerskap i en stad, ther förut intet Apothek finnes, blifver

kallad, at nytt Apothek inrätta, bör i Collegium upvisa både

sin äganderätt och kallelse, hvarefter han, therest han veder-

börlig examen undergå gitter, får tillstånd at aflägga Apo-

thekare- och Embets-Ed och blifver försedd med Collegii

Apothekare Bref, samt therefter hos K. Maj:t i underdånig-

het af Collegium anmäles til Privilegii erhållande». Apo-

tekare borde hålla sitt apotek i godt och försvarligt stånd,

vid visitationerna vara försedd med tillräckligt förråd af

läkemedel och genom närvaro vid medikamenternas tillred-

ning förvärfva sig allmänhetens och läkarnes förtroende,

hvarjämte han skulle underhålla apoteket enligt medicinal-

ordningarnas och farmakopéns föreskrifter. Simplicia och

prseparanda skulle hållas renliga och dammfria samt förvaras

enligt hvars och ens egenskaper. Venena borde förvaras

afskilda. Kärl, som voro helt och hållet af bly eller öfver-

dragna med bly, fingo ej användas till medikamenters för-

varing eller vid deras beredande. Kärl af glas, porslin eller

tjänliga metaller ansågos åter lämpliga.

Apotekarne borde ej hafva haft något att invända mot
detta ganska humana reglemente, och allt hade nog äfven

varit godt och väl, om ej Collegium medicum kort därefter

d. 22
/i 1787 i skrifvelse till K. Maj:t hemställt om tillstånd
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att genom proportionellt vite få genom egen myndighet

straffa förbrytelser mot sagda reglemente, »aldra mäst, då

de icke finnas af den beskaffenhet att de fordra domares

undersökning samt att E. K. Maj:t täcktes lika nådigt auc-

torisera Collegium, att i alla mindre oeconomiska mål me-

delst utsatt vite igenom sin fiskal befordra skyndsamt hand-

hafvande af de anstalter, som tjena till allmän ordning och

säkerhet».

Denna kollegii åtgärd förorsakade apotekarne stor oro,

och de begärde därför hos justitiekanslern att få del af

kollegii förslag, innan detsamma komme att föredragas in-

för K. Maj:t, alldenstund »det icke blifvit med apothekare-

societeten kommuniceradt och likväl på det ömmaste berör

societetens välfärd». Apotekaresocieteten inlämnade äfven

en skrifvelse till öfverståthållaren med anhållan »om dess

höga hjälp och beskydd mot försök så farlige för Societeten,

som desse synas med tiden kunna blifva» och med klago-

mål öfver, att Collegium medicum inblandat sig i Apotekare-

societetens ekonomiska angelägenheter. Denna skrifvelse bi-

lades ett »projekt till reglemente för apothekarene i gemen i

och för bibehållande af bättre skick och ordning i Societetens

enskilde ekonomiske ärenden under de styresmännens öfver-

inseende och styrsel, som K. Maj:t i nåder förordnat icke

mindre i Stockholm än de öfrige orterne i riket».

Kollegii förslag om utvidgad myndighet för detsamma
hade emellertid blifvit af K. Maj:t remitterat till justitie-

kanslern, som dock yrkade afslag i yttrande af d. Vs

1787. Äfven öfverståthållaren afböjde förslaget i skrifvelse

d.
12
/ö 1787, anförande, att han »förmärkt att Kungl. Col-

legii anhållan om authorisation, att genom vitens föreläg-

gande kunna hålla apothekarne under ett nytt och okändt

tvång, icke mindre i ekonomiska än andra ärender, är i

synnerhet det, som väckt apothekaresocietetens fruktan och

farhåga hälst slika viten hvarken kunna föreläggas eller

uttagas utan föregången pröfning, hvilket åter involverar

en domsrättighet, som Collegium medicum synes velat sig

i
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tillvälla öfver apothekaresocieteten, som thy ej tillkommer,

utan enligt lagarne hitintills i klara saker tillkommit E. K.

Maj:ts befallningshafvande, men annars de ordinarie dom-

stolarne i riket».

I bref till öfverståthållaren d.
24

/9 1787 förklarade K.

Maj:t slutligen, »att uppå de flere andragne skäl och betänk-

ligheter hafwe Wi till Collegii medici und. hemställan icke

kunnat samtycka, utan ansedt bäst vara, att de redan förut

utfärdade författningar och medicinalordningar må därut-

innan tjena till behörig efterrättelse till dess I (öfverståt-

hållaren) hunnit till Wår nådiga pröfning och stadfästelse

uppgifva projekt till en viss ordning för apothekarne i riket,

mera fullkomlig och lämpligare till närvarande tider, samt

i öfrigt tjenande till efterrättelse både för Wåre befallnings-

hafvande och domare i tvister, som i slika ärender kunna

förekomma».

Kollegii förslag till apotekarereglemente blef sålunda

icke af konungen stadfäst vid detta tillfälle, och det vann

ej heller sanktion, då Collegium medicum d.
8
/3 1790 ännu

en gång anhöll härom.

Det från öfverståthållaren af K. Maj:t äskade projektet

till apotekarereglemente inkom emellertid d.
7
/s 1792 från

öfverståthållaren G. M. Armfelt till Collegium medicum i

och för granskning. Kollegium gjorde sig dock icke någon

brådska med ärendets behandling, då detsamma 1 »ansett

detta projekt böra icke blofct af Collegii ledamöter hvar för

sig genomses utan äfven med apothekarene utom residenset

kommuniceras och deras utlåtande inhemtas, emedan det

innehåller dels sådant, som strider emot gällande medicinal-

ordningar och apotheksprivilegier, dels pålägger dem kontri-

butioner, till hvilkas erläggande deras medgifvande erfordras».

Medicinalrådet S. A. Hedin yttrade t. o. m., »att detta pro-

jekt blifvit insinueradt af några personer, som med mera
egennytta än societetens verkliga fördel gått tillväga, samt

1

Enligt skrifvelse till öfverståthållaren cl.
18
/o 1792.
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att öfverståthållarens åtgärd derutinnan föreslås till en vida

större och vidsträcktare gräns än de författningar medgifva,

som dem utstakat».

Först d.
18

/2 1793 aflämnade Collegium medicum sitt

yttrande, hvaruti detsamma framhåller, att de flesta apo-

tekarne afstyrkt förslagets antagande, »dels för den afgift

som dem därigenom skulle åläggas och dels på grund af

det intrång de skulle lida i sina husbonderättigheter, men
dels äfven därför att de derigenom ingen verklig hjälp och

förbättring i sina ekonomiska förhållanden såge sig vinna,

utan önskade de att hädanefter som hittils få trj^gga sig

vid de rättigheter och förmåner, som K. privilegier, K. me-

dicinalordningarne af 1688 samt Collegii medici apotekar-

reglemente af 1786 innehålla». Kollegium framhöll vidare,

att projektet innebar en förändring, »som fruktansvärdt

skulle blifva den pharmaceutiska vetenskapen snarare ska-

delig än gagnelig och leda derhän, att apothekarehandte-

ringen förvandlades till en handelsrörelse under skråordnings-

tvång». Äfven till K. Maj:t inlämnade kollegium en lik-

nande skrifvelse.

Öfverståthållarens förslag till reglemente inlämnades

likväl till K. Maj:t d. Vs 1793 under omnämnande, att apo-

tekarne i Stockholm erhållit del af förslaget, hvarefter de

förklarat sig ej hafva något att därvid erinra, hvarjämte

öfverståthållaren sökte vederlägga de af kollegium gjorda

anmärkningarne. Vid föredragning af ärendet d.
21/u 1793

förklarade emellertid liertigen-regenten, att Collegium

medicum ägde att dels infordra apotekarnes i landsorten

utlåtande öfver det af öfverståthållaren utarbetade apotekare-

reglementet dels aflämua eget yttrande i frågan.

Härvid stannade det tills vidare. Viktiga förändrin-

gar i medicinalväsendets förvaltning voro emellertid pla-

nerade, och då K. Maj:t uppdrog åt Collegium medicum
genom instruktionen d.

28
/io 1797 »en odelad styrelse och

tillsyn öfver hela medicinalverket i riket», erhöll kollegium

t
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samtidigt befallning att insända förslag till reglemente »för

apotekarekonstens lärande och ntöfning».

Reglementsförslaget inkom d.
23
/i 1798 till K. Maj:t,

och sedan åtskilliga ändringar blifvit gjorda, stadfästades

d.
12
/2 1799 Sveriges första apotekarereglemente under namn

af »K. Maj:ts nådiga reglemente för apothekare ocli dem,

som med apothekarekonstens lärande och utöfning sig vilja

befatta».

Till sina hufvuddrag utgörande grundvalen för apo-

tekarereglementet af 1819, må detsamma här i sin helhet

anföras.

§ l.

>Den yngling, som til Lärling uti Pharmacien wil antagas, bör äga

omkring 15 års ålder, wara uti Ckristendomen grundeligen underwist,

hafwa goda seder ocb röja liog til arbetsamhet, kunna skrifwa läslig styl

ocb räkna, samt uti Latinska språket wara så mycket kunnig, at ban

wäl känner Grammatican ocb kan någorlunda öfwersätta Latin på Swenska.

§ 2 .

Imellan Apothecaren ocb lärlingens föräldrar, skyldemän eller för-

myndare, bör et noga bestämdt Contract uprättas, men icke afslutas, förr

än Lärlingen warit hos Apotliekaren sex månader på försök : dock blifwa

desse sex månader intagna uti lärotiden, hwilken utsättes minst til trenne

och högst til sex år.

§ 3 .

Lärlingen är sin Husbonde skyldig lydnad trohet och flit uti hwad
honom til Apotliekare-konstens wederbörliga inhemtande och utöfning

anbefalles. Husbonden bör, jemte uppfyllande af Contractet, tilhålla

Lärlingen at, wid dertill utsatte stunder, öka sin kunskap uti Latin och

söka tilfälle at lära Tyska och flera språk. Under första hälften af läro-

åren bör Lärlingen undervisas uti kännedomen af Simplicia, til hwilken

ända han, ibland annat, efter hand äfwen samlar och bibehåller ett

Herbarium vivum: Åliggande Lärlingen at flitigt öfwa sig uti de hand-

lag, som til Simplicium beredande höra, och uti Laboratorium wid hwarje-

handa operationers skötande förefalla.

Den sednare halfwa lärotiden bör Husbonden sjelf underrätta Lär-

lingen, samt gifwa honom tilfälle, at af wederbörande Lärare efter hand
inhemta chemiske grunderne til de operationer, som uti Laboratorium
och Apotheket förekomma: Äfwen som Lärlingen sista läroåret bör få
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ledighet at biwista Föreläsningarne uti Historia naturalis och Pharmacien,

om han Avistas på de ställen, der sådane hållas.

Skulle, under lärotiden, Lärlingen sig wanartigt eller försummeligen

upföra, äger Husbonden, at efter gifwen förmaning, och då bättring icke

derå följer, en sådan lärling från sit apothek skilja, hwilket, jemte orsa-

kerne, genast bör til Wårt Colleginm medicum inberättas: Lärlingen lik-

wäl ohetagit, at, derest honom derwid något för nära skett, sådant hos

Collegium anmäla.

§ 4.

När lärotiden är förliden, och Lärlingen wunnit förswarlig kunskap

uti språken, känner Simplicia, och är öfwad at tilreda salfwor och plåster,

samt, jemte handlag wid de allmännare chemiske operationerne, äger

kännedom af chemiske grunderne dertil, må Husbonden honom til Phar-

macie Studiosi Examen uti Wårt Collegium Medicum anmäla.

§ 5 .

Uti denne Examen, hwarwid, om den i Stockholm förrättas, någon

Collegii Medici Ledamot eller Memhrum af Husbonden tilkallas, hör ut-

rönas, om Lärlingen äger nödig kunskap uti de stycken, som i föregående

4 § nämnde äro, jemte det han, genom någon Pharmaceutisk Laborations

förrättande, bewisar sin skickelighet : öfwer förloppet hwaraf, berättelse

til Wårt Collegium Medicum bör ingifwas, undertecknad af de närwa-

rande: Hwarefter Collegium pröfwar om Lärlingen kan godkännas och

för Studiosus Pharmacise förklaras, i hwilken händelse honom tillåtes at

sin Tro- och Huldhets- samt Studiosi-ed aflägga: Hwarom, genom utdrag

af Collegii Protokoll, honom intygande gifwes.

När uti Landsorterne Pharmacia; Studiosi Examen skal anställas,

hör Provincial-Medicus, Stads-Physicus eller annan Wårt Collegii Medici

Membrum den samma öfwerwara, och insändes derom ofördröjligen til

Wårt Collegium Medicum Berättelse, af de närwarande underskrifwen,

hwarefter Lärlingen, om han af Collegium skickelig befinnes, får inför

Magistraten, Studiosi Pharmacia; ed aflägga, liwilken Ed, egenhändigt af

honom undertecknad, til wårt Collegium Medicum genast insändes.

Gitter Lärlingen, Pharmacia; Studiosi Examen Avederbörligen under-

gå, bör han derefter ännu ett År hos samma Husbonde uti condition och

emot arfwode förblifAva, om han sig så upfört, at Husbonden det åstun-

dar: men finnes Lärlingen icke äga nödig kunskap och färdighet wid

handlagen, hör lärotiden, efter omständigheterne, förlängas.

§ 6 .

Pharmacia; Studiosus äger frihet efter förloppet af det år, han efter

fullgjord examen, hör hos Husbonden qwarblifwa, at annorstädes antaga

k
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condition, hwilken, enligt uprättadt skrifteligt Contract, tilträdes, och

uphörer ehwad tid af året som helst; dock at minst trenne månader for-

nt, Husbonden derom af Studiosus tilsäges: Behöfwer Husbonden icke

vidare hans tjenst, hör Studiosus derom trenne månader före afflyttningen

förståndigas.

Studiosus Pharmacia hör ytterligare uparbeta sig uti Latin, Tyska

och andra språk. Om hans condition är i hufvudstaden, bör han hos

Historise Naturalis Professorn eller Historias Naturalis Demonstratorn och

andre Lärare söka förkofran uti dessa vetenskaper, men vistas han på

annan ort i Riket, hör han hos kunnige män nyttja den underwisning

som möjeligen kan wara at tilgå.

En Pharmacise Studiosus hör med trohet och flit sin Husbonde

biträda uti alla de göromål som til Apothekarekonstens utöfning höra:

Uti Laboratorium genom noga och warsamt upförande vid de der före-

kommande beredningar : och uti Apotheket, medelst läkemedlens upmärk-

samma och påliteliga utdelande, enligt Läkares föreskrifter, samt, för-

öfrigt uti alt sitt upförande visa Husbonden hörsamhet och undergif-

wenhet. Brister Pharmacise Studiosus uti desse delar, så at han, genom

vårdslöshet eller elaka seder, gör sig förlustig sin Husbondes förtroende,

äger Apothekaren, at, för egen och allmänhetens säkerhet, genast honom
ifrån sig skilja: dock hör händelsen strax till Wårt Collegium Medicum
inberättas : äfwensom Studiosus må wara öppet, at, derest han, utan gäl-

lande skäl, blifvit af Husbonden för strängt ansedd, sådant då med til-

börlig anständighet hos Collegium til vederbörlig rättelse å daga lägga.

§ 7 .

Utrikes ifrån inkommande Pharmacise Studiosus, som försedd med
trovärdige betyg om insigt, åstundar hos Apothekare condition, hör under

en månads tjenst ytterligare sin skickelighet bevisa, hvarom Husbonden
til Wårt Collegium medicum berättelse afgifwer, och kommer derefter

samma Studiosus at tro- och huldhetseden aflägga här i Hufvudstaden

inför Wårt Collegium Medicum, och i Landsorterne hos Magistraten, i

hwilken senare händelse, Eden, egenhändigt underskrefwen, bör til be-

mälte Wårt Collegium af Husbonden insändas.

§ 8 .

Pharmacia: Studiosus bör minst fyra år hafwa conditionerat, innan

han kan anmäla sig i Wårt Collegium Medicum, at, antingen såsom Pro-

visor, förestå en annans, eller såsom Apothekare, få uprätta eget Apo-
thek: Och får en så beskaffad Studiosus Pharmacia: namn af Pharmacia:

Candidat.

Farmaciens historia. 0
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§ 9 .

Då Pharmacise Candidat begär Provisors Examen, skal den inför

Wårt Collegium Medicum anställas. Til Examinatores wid en sådan exa-

men låter Collegium kalla twenne af de här i Stockholm hoende Apothe-

kare, en af de yngre och en af de äldre, och må ingen Apothekare un-

derlåta at sådan Collegii kallelse hörsamma, derest han icke af lagliga

skäl hindrad är.

Wid denna Examen tilhör den yngre at efterfråga, huru Candidaten

känner Medicamenta Simplicia, deras berednings och förvaringssätt, samt

hwad mera om dem är at weta och i akt taga: den äldre åter, huru

Medicamenta Composita och Prseparata efter de antagne Pliarmacopéer

tilredas, orsakerne dertil, handlagen derwid, och hwilka tecken utwisa,

at det tilredde Medicamentet äger erforderlig godhet.

På lika sätt förhålles, när Candidat sig til Apothekare examen an

mäler, då hans kunskap uti språk och Chemia physica af Wårt Collegii

Medici Ledamöter derjemte hör undersökas.

§ 10.

Pharmacise Candidat, som blifwit antingen förordnad eller genom

Contract kallad til Provisor, eller ock är laglig ägare af Apothek, ailäg-

ger inför Wårt Collegium Medicum, efter föregången Examen, Provisors-

eller Apothekare-eden, enligt det af Oss i nåder gillade Formulaire, och

erhåller Provisors eller Apothekare Bref, hwarefter Provisor sig til sin

tjenst förfogar, men Apothekare, til Privilegii erhållande, hos Oss af

Wårt Collegium Medicum i underdånighet anmäles.

§ 11 .

När Enka eller Sterhhus wil på kortare eller längre tid låta Apo-

theket öppet hållas, hör, så fort, efter Apothekarens dödsfall, ske kan,

anmälan göras i Wårt Collegium Medicum om en skickelig Provisor.

Skulle ifrån Sterhhuset ej någon föreslås, låter Collegium igenom

Allmänna Tidningarne kungöra ledigheten, på det antingen förut exami-

nerade Provisorer, eller och andre förswarliga Pharmacise Candidater

måga sig dertil anmäla: och skal af det Contract, som imellan den god-

kände Provisorn och Sterhhuset hör uprättas, bcwittnad Afskrift til Wårt

Collegium Medicum inlemnas.

På enahanda sätt förhålles, då Apothekare af sjukdom eller ålder-

doms bräcklighet sit Apothek icke förestå kan och dertil Provisor

åstundar.

I lika måtto och enär Apothek för gäld i mät går och för Borge-

närers räkning försäljes, eller af boets Curatorer skal förwaltas, hör der.

til en examinerad Provisor förskaffas, derest Borgenärerne icke hafwa

förtroende til förre egaren eller til annan examinad Apothekare, som sig

t
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tilsyn och answar derföre wille åtaga: börande, i alla fall, behörigt Con-

tract uprättae, och i bewittnad afskrift til Wårt Collegium Medicum

insändas.

§ 12 .

Apotbekare åligger at sit Apothek altid uti godt och förswarligt

stånd hålla, och efter ortens behof, wara försedd med tilräckeligt förråd

Medicinalier af god beskaffenhet, enligt de af Wårt Collegium Medicum

utgifne Pbarmacopéer.

De visitationer, som, til utrönande deraf, Wårt Collegium Medicum

årligen, eller oftare, då omständigheterna det fordra, låter anställa, får

Apothekare sig icke undandraga: han bör ock, genom flitig närwaro och

tilsyn, wäcka den upmärksamhet hos underhafwande, at icke något må
efterlåtas, som til Medicamenternes beredning och utdelande hörer, eller

misstag begås, som til de sjukas skada lända kan. Simplicia böra stän-

digt hållas renlige, damfrie, och så förvaras, som til deras bibehållande

nti godt stånd nödigt är: Venena böra serskildt förwaras, under Apothe-

karens enskilde wård, så at, genom owarsamhet, menniskolif icke må
spillas: och i allmänhet böra alla til Medicamenters förwarande nyttjade

käril helst wara af glas, porcellaine, sten eller tjenlige metaller.

§ 13 .

Apothekare bör en gång om året til Wårt Collegium Medicum in-

berätta, huru många Pharmacise Studiosi och Lärlingar han i sin officine

har och behöfver, om de förra eden aflagt, och om de senare flitigt sig

om kunskapers winnande bemöda. Han anmäler derjemte om något til

wetenskapens förmon och tilwäxt är af honom utrönt och af förfaren-

heten bestyrkt, hwilka medicinalväxter finnas wildt wäxande nära den

ort der han wistas, och om han til andre orters förnödenhet kan någon

myckenhet deraf samla, om han har tillfälle til Plantagers anläggande

af någre för Apothek nödige wäxter, samt om han kan sådane Plantager

efter hand utwidga, så at deraf til flere Apotheks behof något må kunna

aflemnas.

§ 14 .

Til Apothekare-konstens förmon och Apothekares fördel är ock

nödigt, at, utom insamlande af i Riket wildt wäxande medicinalier samt
Plantagers updrifwande, äfwen Pneparata Chemica måga här i Riket

uti så stora qvantiteter tilredas, at sådane Prajparata icke behöfwa ifrån

fremande land införskri fwas. Den eller de Apothekare, som liafwa be-

qwämlighet här til, göra sig derigcnom både af Fäderneslandet och
V etenskapen förtjente, och äger Wårt Collegium Medicum, at sådant
deras berömwärda bemödande til Wårt Nådiga afseende i underdånighet
anmäla.
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Föröfrigt ställe sig Apothekare, i liwad Apothekarekonsten angår,

til ofelbar efterlefnad de serskilde föreskrifter, som dem af Wårt Colle-

gium Medicum kunna föreläggas.

Viktiga omhvälfningar hade i början på 1800-talet ägt

rum inom medicinalväsen det i Sverige. Collegium medicum
hade ombildats till Sundhetskollegium, och Karolinska insti-

tutet hade utbrutits ur detsamma. Dessutom hade den

svenska farmacien, genom de stora framstegen på natur-

vetenskapernas område och utgifvandet af femte upplagan

af farmakopén, kommit in i ett nytt skede. Ett nytt apo-

tekarereglemente syntes därför vara af behofvet påkalladt,

och Sundhetskollegium aflät äfven d.
17
/2 1817 till Apotekare-

societeten en skrifvelse, i hvilken omförmäles, att kollegium

ärnade pröfva, livilka förändringar och tillägg i K. reglem.

för apotekare af år 1799, som det kunde vara tjänligt före-

slå, »till Pharmaceutiska vetenskapens befrämjande och till

vinnande af grundeliga kunskaper och pålitlig handlägg-

ning i apotekshandteringen». Kollegium uppmanade därför

Apotekaresocieteten i Stockholm att fortast möjligt inkomma
till kollegium med förslag till de förändringar eller tillägg

i berörda hänseende, som societeten ansåge af behofvet på-

kallade.

Med anledning af denna skrifvelse samlades ledamöterna

af Stockholms apotekaresocietet till gemensam öfverläggning

d. V3 1817 och enades då om, att reglementet i liufvudsak

ej borde ändras, men att några smärre förändringar vore

nödiga. Sedan skrifvelse härom ingått till Sundhetskollegium

d.
14A 1817, och kollegium därefter inkommit till Iv. Maj:t

med förslag, blef d.
n
/s 1819 det apotekarereglemente fast-

ställdt, som till en del ännu är gällande. I sina hufvud-

drag öfverensstämmande med 1799 års reglemente, torde

detsamma dock i sin helhet böra anföras, då det, såsom

varande delvis upphäfdt, fullständigt återfinnes endast i äldre

och mindre lätt tillgängliga författningssamlingar.

i»
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§ 1.

Den yngling som till lärling uti farmacien vill antagas,

bör ega omkring 15 års ålder, vara uti kristendomen grun-

deligen undervist, hafva goda seder och röja håg till arbet-

samhet, kunna skrifva läslig stil och räkna, samt uti latinska

språket vara så mycket kunnig, att han väl känner gram-

matikan och kan någorlunda öfversätta latin på svenska.

§ 2 -

Emellan apothekaren och lärlingens föräldrar, skylde-

män eller förmyndare, bör ett noga bestäm dt kontrakt upp-

rättas, men icke afslutas förr, än lärlingen varit hos apo-

thekaren sex månader på försök; dock blifva desse sex

månader intagne uti lärotiden, hvilken utsättes minst till

trenne och högst till sex år.

§ 3 .

Lärlingen är sin husbonde skyldig lydnad, trohet och

flit uti allt hvad honom till apothekare-konstens vederbörliga

inhemtande och utöfning anbefalles. Husbonden bör, jemte

uppfyllande af kontraktet tillhålla lärlingen, att vid dertill

utsatte stunder, öka sin kunskap i latin och söka tillfälle,

att lära tyska och flera språk. Under första hälften af läro-

åren bör lärlingen undervisas uti kännedomen af simplicia,

till hvilken ända han, ibland annat, äfven samlar och bibe-

håller ett herbarium vivum; åliggande lärlingen, att flitigt

öfva sig uti de handlag, som till simplicium beredande höra,

och uti laboratorium vid hvarjehanda operationers skötande

förefalla. — Den senare halfva lärotiden bör husbonden

sjelf underrätta lärlingen, samt gifva honom tillfälle, att af

vederbörande lärare efter hand inhemta kemiske grunderne

till de operationer, som uti laboratorium och apotheket före-

komma; äfvensom lärlingen sista läroåret bör få ledighet,

att bevista föreläsningarne uti historia naturali och farma-

cien, om han vistas på sådane ställen där sådane hållas.
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— Skulle under lärotiden, lärlingen sig vanartigt eller för-

summeligen uppföra, eger husbonden, att, efter gifven för-

maning, och då bättring icke derå följer, en sådan lärling

ifrån sitt apothek skilja, hvilket, jemte orsakerne, genast

bör till Wårt sundhetskollegium inberättas; lärlingen likväl

obetaget, att, derest honom dervid något för nära skett,

sådant hos kollegium anmäla.

§ 4 .

När lärotiden är förliden, och lärlingen vunnit försvarlig

kunskap uti språken, känner simplicia, och är öfvad att

tillreda salvor och plåster, samt, jemte handlag vid de all-

männare kemiska operationerne, eger kännedom om de

kemiske grunderne dertill, må husbonden honom till phar-

macie-studiosi-examen uti Wårt sundhetskollegium anmäla.

§ 5 -

Uti denna examen, hvarvid, om den i Stockholm för-

rättas, någon sundh.-kolkii ordinarie ledamot, eller dess

tillydande medlem af husbonden tillkallas, bör utrönas, om
lärlingen eger nödig kunskap uti de stycken, som i före-

gående 4 § nämnde äro, jemte det han, genom någon far-

maceutisk operations förrättande, bevisar sin skicklighet;

öfver förloppet hvaraf, berättelse till Wårt Sundh.-koll. bör

ingifvas, undertecknad af den examinerande apothekaren

och af de närvarande. Hvarefter koll. pröfvar, om lärlingen

kan godkännas och för studiosus pharmaciee förklaras, i

hvilken händelse honom tillåtes, att sin tro- och huldhets-

samt studiosi-ed aflägga, hvarom honom vanligt bevis med-

delas. — När uti landsorterne pharm. -stud.-examen skall

anställas, bör prov.-medicus, stadsfysicus, eller annan Wårt
sundh.-kolkii tillydande medlem densamma öfvervara, och

insändes derom ofördröjligen till Wårt sundh.-koll. berättelse,

af de närvarande uuderskrifven, hvarefter lärlingen, om han

af koll. skicklig befinnes, får inför magistraten studiosi
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pharmacise-ed aflägga, hvilken ed, egenhändigt af honom

undertecknad, till Wårt sundh.-koll. genast insändes. —
Gitter lärlingen pharm.-studiosi-examen vederbörligen under-

gå, bör han derefter ännu ett år hos samma husbonde uti

kondition och emot samma arfvode förblifva, om han sig

så uppfört, att husbonden det åstundar; men finnes lärlin-

gen icke ega nödig kunskap och färdighet vid handlagen,

bör lärotiden efter omständigheterne förlängas.

§ 6 -

Pharmacise studiosus eger frihet, efter förloppet af det

år, han efter fullgjord examen bör hos husbonden qvar-

blifva, att annorstädes antaga kondition, hvilken, efter upp-

rättadt skriftligt kontrakt, tillträdes och upphörer hvilken

tid af året som helst; dock att minst trenne månader förut,

husbonden derom af studiosus tillsäges. Behöfver husbon-

den icke vidare hans tjenst, bör studiosus derom trenne

månader före afflyttningen förständigas. — Studiosus phar-

macise bör ytterligare upparbeta sig uti latin, tyska och

andra språk. Om hans kondition är i hufvudstaden, bör

han hos hist:se-naturalis samt chemiae och pharmacise pro-

fessorerne och andra lärare söka förkofran uti dessa veten-

skaper; men vistas han på annan ort i riket, bör han hos

kunnige män nyttja den undervisning, som möjligen kan

vara att tillgå. — En pharmacise studiosus bör med trohet

och flit sin husbonde biträda i alla de göromål, som till

Apothekare-konstens utöfning höra: uti laboratorium, genom

noga och varsamt uppförande vid de der förekommande

beredningar; och uti apotheket, medelst läkemedlens upp-

märksamma och pålitliga utdelande, enligt läkares föreskrif-

ter, samt föröfrigt uti allt sitt uppförande visa husbonden

all tillbörlig hörsamhet och undergifvenhet. Brister phar-

macise studiosi uti dessa delar sig så förhålla, att han, genom
vårdslöshet eller elaka seder, gör sig förlustig sin husbondes

förtroende, eger apothekaren att, för egen och allmänhetens

säkerhet, genast honom ifrån sig skilja; dock bör händelsen
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straxt till Wårt sundh.-koll. inberättas, äfvensom studiosus

må vara öppet, att, derest han, utan gällande skäl, blifvit

af husbonden för strängt ansedd, sådant då med tillbörlig

omständighet hos kollegium till vederbörlig rättelse ådaga-

lägga.

§

Utrikes ifrån kommande pharmacise studiosus, som, för-

sedd med trovärdige betyg om insigt, åstundar hos apothe-

kare kondition, bör under en månads tjenst ytterligare sin

skicklighet bevisa, hvarom husbonden genast till Wårt

sundh.-koll. berättelse afgifver, och kommer derefter samma
studiosus att tro- och huldhetseden aflägga, här i hufvud-

staden inför Wårt sundh.-koll., och i landsorterne hos ma-

gistraten, i hvilken senare händelse eden, egenhändigt under-

skritven, bör till bemälte Wårt koll. af husbonden insändas.

§ 8 .

Då pharmacise studiosus tror sig hafva inhämtat grund-

lig kännedom af apothekare-konstens såväl theoretiska som
praktiska del, eger han, att hos Wårt sundh.-koll. begära,

att provisors och apothekare-examen undergå. — Denne

examen låter Wårt sundh.-koll. anställa af hist.-naturalis

och chemise proff. vid med.-kir. inst. samt af tvenne af de

här i staden boende apothekare, en af de yngre och en af

de äldre, och må ingen apothekare en sådan koll:ii kallelse

försumma utan att i god tid hafva anfört lagliga hinder. —
Examinandus förhöres af den yngre apothekaren: i känne-

domen af pharmaca simplicia, deras uppsamlings- och för-

varingssätt, jemte de prof, som på åtskilliga, förfalskning

underkastade, droguer böra anställas, för att förvissa sig

om deras riktiga beskaffenhet; af den äldre apothekaren: i

medicamenta prceparata och composita efter de antagne

farmakopéer, deras tillredningssätt, handlagen dervid, och

de tecken, som utvisa, att praparatet utfallit af en veder-

börlig beskaffenhet. — Examinandus förhöres vidare al
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historise naturalis prof. i örtkännedomens såväl tlieoretiska

som praktiska del, kulturen af medicinalväxter samt de

delar af zoologien, som af en väl underbyggd farmaceutikus

böra kännas. — Chemise professorn förhörer i den theore-

tiska farmacien, äfvensom i användandet af den kemiska

theorien på de farmaceutiska operationerne. Tillika låter

han examinandus visa sin kännedom af latinska språket,

genom explikation af någon utländsk farmakopé. — Vid

denna examen föres ett skriftligt protokoll, till hvars förande

koll. låter tillkalla chemie adjunkten, eller i händelse han

vore hindrad, historise naturalis adjunkten. — Skulle endera

af professorerne hafva tjenstledighet eller annars hafva lag-

liga hinder från att vid examen vara närvarande, tillkallas

hans adjunkt, som då i hans ställe examinerar. — Sedan

examen är slutad, yttra examinatorerne hvar för sig till

hvad grad de funnit examinandus godkännelig, hvilket i

protokollet intages. Skulle den omständighet inträffa, att

endera af examinatorerna finner den examinerade icke kunna

godkännas i de stycken, hvari han nu examinerat, så måste

examinandus i dessa stycken söka en bättre förkofran, och

då han den vunnit, i de öfriga examinatorernes närvaro i

dem undergå nytt förhör, innan han af koll. kan erkännas

hafva den anställda examen undergått. Sådan examen sker

för öppna dörrar (i sundh.-koll. rum) och bör koll. genom
en eller tvenne af dess ledamöter densamma öfvervara. —
Efter skedd examen, inlemnas protokollet till sundh.-koll.,

som enligt dess innehåll godkänner den examinerade och

meddelar honom derå vanligt diplom, sedan han behörig ed

aflagt. — Sundh.-koll. kan ingen, som apothekare-ansvar

åligger, ifrån denna examen dispensera, och till sådan exa-

mens förrättande kalla andra, än här anförde personer.

§ 9.

Ehuru det må stå hvar och en pharmacise studiosus
fritt att, när hans omständigheter det tillåta och han in-

hemtat dertill nödiga kunskaper, anmäla sig till ifrågava'
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rande examens undergående, så må det dock icke vara någon

tillåtet, att, äfven om han sina specimina redan aflagt, an-

tingen såsom provisor förestå en annans, eller som apothe-

kare få sköta eget apothek, innan han till myndiga år kom-

mit och innan han minst fyra år konditionerat såsom

pharmacise studiosus, helst en rätt beskaffad apothekare icke

behöfver endast grundliga studier i sitt yrke utan äfven

stadga i sitt uppförande, samt vana vid affärer och ordning

i det ekonomiska af apotheksrörelsen.

§ 10 .

Pharmacise studiosus, som blifvit antingen tillsvidare

förordnad, eller genom kontrakt kallad till provisor, eller

ock är laglig egare till apothek, aflägger inför Wårt sundh.-

koll. efter föregången examen, provisors- eller apothekare-

eden enligt det af Oss i nåder gillade formulär, och erhåller

provisors- eller apothekare-bref, hvarefter provisor sig till

sin tjenst förfogar, men apothekare, till privilegii erhållande,

hos Oss af Wårt sundh.-koll. i underdånighet anmäles .

1

1 De privilegiibref å säljbara apotek, som af konungen utfärdades,

voro i allmänhet likalydande med nedanstående: Wi Carl Johan med

Guds nåde, Sveriges, Norriges, Götbes ocb Wendes Konung, göre vetter-

ligt: att som hos Oss blifvit i underdånighet anmäld examinerade Apo-

thekaren Claes Andrée till erhållande af nådigt Privilegium å Apothe-

ket i Grenna, och han styrkt sig vara laglig ägare till berörde priviligie-

rade Apoteksinrättning: alltså vele Wi härmed, och i kraft af detta Wårt

öppna Bref, hafva nådeligen förunnat honom, Claes Andrée, Privilegium

å förenämnde Apothek; åliggande honom att vederbörligen iagttaga hvad

författningarne rörande Apothek samt dithörande inrättningar stadga och

föreskrifva. Det alle som vederbör hafve sig liörsammeligen att efter-

rätta. Till yttermera visso hafve Wi detta med egen hand underskrifvit

och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit.

Stockholms Slott den 8 mars 1834.

CARL JOHAN.

Aug. von Hartmansdorff.
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§ Il-

När enka eller sterbhus vill på kortare eller längre tid

låta apothek öppet hållas, bör så fort, efter apothekares

dödsfall, ske kan, anmälan göras i Wårt sundh.-koll. om en

skicklig provisor. — Skulle ifrån sterbhuset ej någon före-

slås, låter koll. genom allmänna tidningar kungöra ledig-

heten, på det antingen förut examinerade provisorer,

eller ock andre försvarlige pharmacise studiosi måga sig

dertill anmäla; och skall af det kontrakt, som emellan

den godkände provisorn och sterbhuset bör upprättas, be-

vitnad afskrift till Wårt sundh.-koll. inlemnas. — På ena-

handa sätt förhålles, då apothekare af sjukdoms- eller ålder-

doms-bräcklighet sitt apothek icke förestå kan, och dertill

provisor åstundar. — I lika måtto och när apothek för gäld

i mät går och för borgenärers räkning försäljes, eller af

boets kuratorer skall förvaltas, bör dertill en examinerad

provisor förskaffas, derest borgenärerne icke hafva förtroende

till förre egaren, eller till annan examinerad apothekare som
sig tillsyn och ansvar derföre vill åtaga; börande i alla de

fall, behörigt kontrakt upprättas och i bevittnad afskrift till

Wårt sundh.-koll. insändas. I de fall, då omständigheterna

föranlåta, att till apotheks förestående antaga en pharmacise

studiosus, som ännu ej undergått provisorsexamen, så bör

sundh.-koll. noga tillse, att han densamma, så fort möjligen

ske kan, aflägger.

§ 12.

Apothekare åligger, att sitt apothek alltid uti godt och

försvarligt stånd hålla, och efter ortens behof vara försedd

med tillräckligt förråd medicinalier af god beskaffenhet, en-

ligt de af Wårt sundh.-koll. utgifne farmakopéer. — De
visitationer, som, till utrönande deraf, Wårt sundh.-koll.

årligen eller oftare, då omständigheterna det fordra, låter

anställa, får apothekare sig icke undandraga. Han bör ock,

genom flitig närvaro och tillsyn, väcka den uppmärksamhet
hos underhafvande, att icke något må underlåtas, som till
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medikamenternes beredande och utdelande hörer, eller miss-

tag begås, som till de sjukes skada lända kan. Simplicia

böra ständigt hållas renliga, damfrie, och så förvaras, som

till deras bibehållande uti godt stånd nödigt är. Venena

böra serskildt förvaras under apothekarens enskilda vård,

så att, genom ovarsamhet menniskolif icke må spillas, och

i allmänhet böra alla till medikamenters förvarande nytt-

jade käril helst vara af glas, porselin, sten eller tjenlige

metaller. Och som hvarjehanda skador och olägenheter

uppkomma genom ovarsamt och otidigt bruk af arsenikal-

och merkurial-medel, så får ingen apothekare dem utlemna,

utan på behörig läkares reqvisition, gifven vid den tid med-

let från apotheket begäres; börande apothekare i öfrigt ställa

sig till noggrann efterrättelse hvad författningarne särskildt

stadga, rörande utlemnande af mera häftigt verkande medel.

§ 13.

Apothekare bör en gång om året till Wårt sundh.-koll.

inberätta, huru många pharmacise studiosi och lärlingar han

i sin officin har och behöfver, om de förre eden aflagt, och

om de senare flitigt sig om kunskapers vinnande bemöda.

— Han anmäler derjemte, om något till vetenskapens för-

mån och tillväxt är af honom utrönt och af erfarenheten

bestyrkt, hvilka medicinalväxter finnas vildt växande nära

den ort, der han vistas, och om han till andra orters för-

nödenhet kan någon myckenhet deraf samla, om han har

tillfälle till plantagers anläggande af några för apothek nö-

dige växter, samt om han sådane plantager efter hand kan

utvidga, så att deraf till flere apotheks behof något må kunna

aflemnas.

§ 14.

Till apothekarekonstens förmon och apothekarens för-

del är ock nödigt, att, utom insamlandet af i riket vildt

växande medicinalier samt plantagers uppdrifvande, äfven

prceparata chemica måga här i riket uti så stor qvantitet
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tillredas, att sådane prseparata icke behöfva från fremman de

land införskrifvas. Den eller de, som hafva beqvemlighet

härtill, göra sig derigenom både af fäderneslandet och ve-

tenskapen förtjente, och eger Wårt sundh.-koll. att sådant

deras berömvärda bemödande till Wårt nådiga afseende an-

mäla. Räkningar öfver medikamenter, reqvirerade och ut-

lemnade på publik bekostnad, böra qvartaliter, innan be-

talning för dem sökes, till granskning hos Wårt sundh.-

koll. insändas. Öfver de medikamenter, som utlevereras

för fattige, veneriske sjuke, äfvensom till kurhusen böra

särskilde räkningar författas; och å hvarje medikaments-

räkning, som af medicinalfonden skall betalas, bör apothe-

karen, då han ej är boende i Stockholm, påteckna fullmakt

för den person, som å hans vägnar skall ega att räkningen

uttaga och qvittera. Räkningarne, som till granskning in-

sändas, böra författas enligt nedanstående formulär, så att

ej allenast hvarje medikament utan ock hvarje ingrediens

uti läkares för tillfället gjorda eller okända kompositioner,

tydligen utsättes till vigt, namn och taxering, äfvensom

särskildt för glas, kork och pro labore: Detta formulär är

följande:

» Bäkning öfver medikamenter under qvartalet år 18

utlemnade till enligt rekvisition.-»

Januari

TJI

7T
P»

O
f-i

F
O

R.mt

ct-
o Rclr öre

2 — — Emplastrum Picis

90 Pulv. Aconiti

90 Pulv. Ilad. Rhei

90 Tartarus depuratus

0,73 Tartras stibico-kalicus

] 4 Solutio Fuliginis alkalina

Glas, kork, etc

den 18

V

N. N.
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Så författade räkningar, sedan vederbörande läkare

derå tecknat sitt betyg, och dervid bifogat behörige rap-

porter, kunna till sundh.-koll. insändas, utan att åtföljas af

recepterne, hvilka likväl böra finnas i förvar hos apothe-

karen, intilldess räkningen är vorden granskad och till be-

talning godkänd. — För öfrigt ställe sig apothekare, i hvad

apothekarekonsten angår, till ofelbar efterlefvad de särskilde

föreskrifter, som dem af Wårt sundh.-koll. kunna föreläg-

gas. — Alla klagomål emot apothekare och deras betjening,

i och för apothekare-konstens utöfning och apotheks-hand-

teringen, böra anmälas hos Wårt sundh.-koll., hvilket dervid

lenmar den åtgärd, som dess erhållna instruktion föreskrifver.

*

I betraktande af de stora framsteg den svenska far-

macien gjort och de omhvälfningar, som i synnerhet mot

slutet af 1800-talet ägt rum inom apotekaryrket, är det

märkligt, att sedan 1819 intet nytt apotekarereglemente sett

dagen. Att emellertid en omarbetning af reglementet är

af behofvet påkallad, bevisar det förhållandet, att af dess

14 paragrafer för närvarande endast 6 kunna sägas äga laga

kraft. Ofriga paragrafer äro upphäfda af senare utkomna

författningar. Flera gånger har äfven utarbetandet af ett

nytt apotekarereglemente varit starkt ifrågasatt.

I skrifvelse d.
2
/ä 1831 hemställer sålunda Apotekare-

societeten hos K. Maj:t, om icke »med fästadt afseende på

Pharmaciens i senare tider vunna upplystare och förädlade

skick i vetenskapligt hänseende 1819 års reglemente borde

omarbetas i enlighet med ett upplystare tidelivarfs ford-

ringar». Societeten anför vidare, »att man endast behöfver

betrakta vetenskapens dagliga framsteg, hvarmed den söker

närma sig sin utveckling och livarje sakkännare skall otvif-

velaktigt medgifva, att nu gällande Apothekarereglemente,

ehuru passande för den tid det författades, likväl under

närvarande tidpunkt fordrar en omarbetning».
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Ärendet remitterades af K. Maj:t till Sundhetskollegium,

som d.
13

/5 1831 inkom med sitt utlåtande, i hvilket an-

föres »att sökandene, utan att i någon egentlig omständig-

het utmärka nämnda författnings förmenta brister, grunda

sin und. anhållan på ett af ingen bevisning beledsagadt

omdöme att Reglementet för närvarande tid är mindre tjen-

ligt», samt att kollegium, »som sannolikt bör anses ega

mesta erfarenhet i fråga om apothekarereglementets till-

lämplighet och tjenlighet för behofvet, icke kan undgå yttra

en öfvertygelse, aldeles motsatt den som apothekarne i denna

del anfört». Kollegium hänvisar slutligen till den af det-

samma 1824 utgifna samlingen af författningar, rörande

medicinalverket, som »lemnar apothekarne en lätt begag-

nelig utväg att förskaffa sig kännedom om, hvad som bör

tjena dem till efterrättelse».

När Apotekaresocieteten fått del af detta Sundhets-

kollegii utlåtande, insände den till K. Maj:t sina »und. an-

märkningar och upplysningar» med afseende på kollegii

skrifvelse, hvilka synas hafva gjort önskad verkan, ty d.
9A

1831 blef verkligen en kommitté tillsatt af Kuugl. Maj:t

med uppdrag att utarbeta såväl ett nytt apotekarereglemente

som en ny medicinaltaxa. Kommittén, till hvars ordförande

först utsågs J.‘ J. Berzelius, blef på grund af dennes af-

sägelse rekonstruerad d. 25
/2 1832 samt räknade då såsom

ordförande medicinalrådet M. af Pontin och såsom leda-

möter professorerna O. E. Bergius, C. G. Mosander, och

P. F. Wahlberg jämte apotekarne A. Pripp och P. A. Gill-

berg. Först d.
27A 1835 kunde kommittén till K. Maj:t

aflämna ett förslag, hvilket remitterades till Sundhetskolle-

gium. Sedan kollegium af Apotekaresocieteten infordrat de

yttranden och erinringar, som societeten ville lämna till för-

slaget, granskades detsamma på allmänt apotekaremöte
d. 23

/o 1835. Den 2
/7 1836 afgaf Sundhetskollegium sitt

eget jämte societetens utlåtande till K. Maj:t, som emellertid

uppsköt ärendet tills vidare.

Efter förnyad remiss afgaf Sundhetskollegium d.
ir,

/j
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1841 samt d.
25A 1842 nytt yttrande i frågan, hvarpå ären-

det slutligen remitterades till Konungens högsta domstol,

hvilken, sedan Justitiekanslersämbetet d.
27

/i 2_ 1843 yttrat

sig, inkom till K. Maj:t med sitt utlåtande d.
14

/g 1844.

Förslaget hvilade sedan hos Regeringen, till dess chefen

för Ecklesiastikdepartementet d.
31
/12 1849 fann sig föran-

låten att återremittera detsamma till Sundhetskollegium,

innan det slutligen skulle föredragas inför K. Maj:t.

Under mer än tio år vandrade förslaget till nytt regle-

mente på detta sätt fram och åter utan att blifva slut-

behandladt, och det är ej underligt, om apotekarne under

tiden blefvo otåliga. Apotekaresocietetens protokoll omtalar

sålunda, att densamma år 1836 af Ecklesiastikdepartementet

begärt att få del af Sundhetskollegii utlåtande, angående

nytt reglemente och ny medicinaltaxa. Några ledamöter af

societeten ansågo t. o. m., att man skulle till Regeringen

ingå med påminnelser härom. Denna åtgärd blef dock af-

böjd af direktionen. Det af J. H. Forsh^i/l år 1836 fram-

ställda förslaget om apoteksprivilegiernas amortering, hvilket

sedermera under några år stod på dagordningen, torde hafva

varit den förnämsta orsaken till, att Regeringen fann sig

föranlåten att tillsvidare uppskjuta frågans afgörande.

Sedan chefen för Ecklesiastikdepartementet, som ofvan

blifvit nämndt, återvisat frågan om nytt apotekarereglemente

till Sundhetskollegium, upptogs ärendet af detta ämbetsverk

till förnyad behandling, i det att kollegium d.
29A 1850 till

Apotekaresocietetens direktion aflät skrifvelse med anmodan,

att direktionen skulle utse tvenne ledamöter att jämte, pro-

fessorerna i kemi och farmaci vid Karolinska institutet del-

taga i de af kollegium beslutade öfverläggningarna om
reglementet. Till delegerade utsåg direktionen sin dåvarande

ordförande, apotekaren G. Lundberg samt hofapotekaren

C. Sprinchorn. Vid direktionens sammankomst d.
5
/a 1857

afsade sig emellertid båda sitt uppdrag, då de »hunnit öfver-

tyga sig om svårigheten, att icke säga omöjligheten för dem

att till Societetens och sin egen belåtenhet kunna åstad-
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komma några vesentliga förbättringar deruti (reglementet)

vid de förestående sammanträdena i K. Sundhets Collegium».

Lundberg återtog dock på direktionens begäran sin afsä-

gelse, och F. M. Ekdahl inträdde i stället för Sprinchorn,

sedan denne förklarat sig ej kunna kvarstå äfven af den

orsaken, att han vore sinnad gå med på förslaget att amor-

tera apoteksprivilegierna. Öfverläggningarna i Sundhets-

kollegium togo nu sin början. Till yttermera visso inford-

rade emellertid kollegium äfven yttrande från Apotekare-

societetens direktion öfver de ändringar i reglementet, som

densamma kunde anse önskvärda, och inkom detta till kol-

legium d.
8
/s 1851.

Sådan var sakernas ställning, då samma år en enskild

motionär i riksdagen, utom yrkande på nedsättning i medi-

cinaltaxan och ändring i befordringssättet för apotekare,

äfven väckte förslag om utfärdande af ett nytt apotekare-

reglemente. Reglementets öde afgjordes här, ty allmänna

ekonomi- och besvärsutskottet, som fick sig ärendet tilldeladt,

afstyrkte efter en omfattande utredning motionen i sitt ut-

låtande af d.
3% 1851. Detsamma blef äfven riksdagens

beslut.

Länge dröjde det likväl ej, innan Regeringen ånyo tog

frågan om hand, ty i en skrifvelse d.
25

/i 1857, som åt-

följdes af kommittébetänkandet af d.
27A 1835, anbefaller

K. Maj:t Sundhetskollegium att utarbeta nytt förslag till

apotekarereglemente, hvilket äfven inkom från kollegium i

slutet af år 1857. På apotekaremötet d.
25

/s 1857 hade lika-

ledes af ordföranden väckts på tal behofvet af ett nytt apo-

tekarereglemente, och en kommitté tillsattes vid samma möte
med uppdrag att utarbeta förslag till sådant. Kommitténs
arbeten, som skulle taga sin början i september samma år,

uppskötos emellertid på grund af den då härjande kolera-

farsoten men fortsattes 1858, så att förslaget kunde före-

läggas det i maj 1859 samlade apotekaremötet. Härvid ena-

des man om, att detsamma ej nu utan först framdeles

skulle inlämnas till K. Maj:t, men att den kommitté, som
Farmacien» historia. 10
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tillsatts för reglementets utarbetande, ej skulle upplösas utan

i stället fortsätta sitt arbete, för att anpassa apotekareregle-

mentet dels efter de af tidsförhållandena betingade föränd-

ringar, som kunde inträda, dels efter de ändringar i lag-

stiftningen samt i den farmaceutiska undervisningen, som
kunde komma till stånd. Enahanda blef äfven societetens

beslut vid sammankomsten i september samma år.

Förslaget afläts emellertid sedermera till Sundhetskolle-

gium, som efter skedd granskning inlämnade detsamma till

K. Maj:t. Sedan ärendet därpå återremitterats till Sundhets-

kollegium afgaf detta ämbetsverk d.
13

/b 1861 slutligt förslag.

Vid årssammankomsten d.
3
/s 1861 diskuterade slutligen

Apotekaresocieteten de ändringar, som ansågos nödiga, i det

till Regeringens pröfning och afgörande inlämnade regle-

mentsförslaget, hvarpå skrifvelsen härom, som blef justerad

d.
8
/io 1861, inlämnades till K. Maj:t i början af december

1861. Härmed inträdde åter en hviloperiod för det så

mycket debatterade ärendet.

En brännande fråga i slutet af 1860-talet var den om
o

apoteksprivilegiernas afskaffande. Ar 1869 underkände

Regeringen det af Apotekaresocieteten 1863 framställda för-

slaget till privilegiernas aflösande. Det var troligen till följd

härutaf, som Sundhetskollegium år 1869 ingick till K. Maj:t

med begäran om tillstånd att inkomma med nytt förslag

till apotekarereglemente, som skulle utarbetas med ledning

af den erfarenhet, som kollegium, sedan det senast afgaf

dylikt förslag, inhämtat i fråga om de personliga apoteks-

privilegierna. Kollegii hemställan beviljades äfven, och

d.
2
V» 1869 blef ärendet af K. Maj:t remitteradt till Sund-

hetskollegium för vidare behandling. Sannolikt på grund

af dels det förhållandet att apoteksprivilegierna ej långt

därefter blefvo afiösta genom bildandet af en amorterings-

fond dels den omständigheten, att man ansåg sig behöfva

inhämta en viss tids erfarenhet om de härigenom inträ-

dande förändringarnes inverkan på apoteksyrket, så kom
kollegium att tillsvidare afstå från att fullfölja sina redan

v
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vidtagna åtgöranden för utarbetandet af ett nytt apotekare-

reglemente.

Först vid riksdagen 1906 kom frågan ånyo under be-

handling, sedan ledamoten af andra kammaren, medicinal-

rådet R. A. Wawrinsky, väckt motion om skrifvelse till

K. Maj:t med anhållan om utarbetande och kungörande af

ett nytt apotekarereglemente. Riksdagens andra kammare
fattade, i enlighet med andra tillfälliga utskottets tillstyrkan

d.
23
/2 1906, äfven beslut i motionens syfte, men första

kammaren fattade på grund af formella skäl motsatt beslut,

hvarigenom motionen föll.

I skrifvelse d.
2%2 1906 ingick slutligen Centralstyrel-

sen för Sveriges farmaceutförbund till K. Maj:t med hem-

ställan om åtgärders vidtagande för utarbetande af förslag

till ett nytt apotekarereglemente, hvilket ärende ännu be-

finner sig under K. Maj:ts pröfning.

* *

»Redan från urminnes tider», säger P. C hr. Schultzen 1
,

»hafva apothekarne i Stockholm såväl af Konungen som
Rikets kollegier blifvit rådfrågade i åtskilliga mål», men
det var icke endast ett passivt deltagande i behandlingen

af för farmacien vitala frågor, som kåren eftersträfvat, allt

sedan densamma vunnit erkännande såsom korporation. Då
Collegium medicum inrättades samt erhöll i uppdrag att

ensam utöfva tillsyn öfver apoteksväsendet i riket, emottogs

därför denna åtgärd med blandade känslor af apotekarne.

Snart nog begynte kollegium utfärda reglementen och

medicinaltaxor utan att inhämta apotekarnes mening, hvil-

ket föranledde Apotekaresocieteten, som på den tiden endast

omfattade hufvudstadens apotekare, att, under åberopande
af deras privilegier, påyrka det apotekarne skulle äga rätt

1
P. Chr. Schultzens efterlämnade anteckningar förvaras i Apotekare-

societetens arkiv.
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att deltaga i utarbetandet af författningar, som rörde' apo-

teksväsendet. Denna societetens åtgärd, som af Collegium

medicum upptogs ganska illa
1 hade emellertid till följd en

revision af de genom kollegii försorg utarbetade och af

K. Maj:t fastställda medicinalordningarna af år 1688. I

denna revision, som resulterade i K. resolutionen d. Vs 1698,

deltogo äfven representanter för Apotekaresocieteten.

I den mån apoteksväsendet nådde en högre utveckling,

och antalet densamma rörande ärenden, som Collegium

medicum hade att behandla, började ökas, gjorde sig emel-

lertid behofvet af en verklig representation af apotekarekåren
o

inom kollegium allt mer kännbar. Ar 1756, då förslag vid

riksdagen väcktes om Collegii medici omorganisation, beslöto

äfven borgare- och bondestånden för sin del, att fyra leda-

möter af Apotekaresocieteten skulle äga säte och stämma i

kollegium. Prästeståndet fattade vid samma tillfälle beslut

om, att tvänne af Apotekaresocietetens ledamöter »in casibus

farmaceuticis» skulle vara bisittare i kollegiet. Dessa beslut

ledde dock ej till något resultat, utan förblef kollegiets

sammansättning densamma som förut.

Denna utgång afskräckte likväl icke Apotekaresocieteten

från att, sju år senare d.
14A 1763, ingifva en ansökan till

K. Maj:t med anhållan, att tvenne af dess ledamöter måtte

förordnas till extra ordinarie assessorer i Collegium medicum.

I infordradt yttrande d.
21

/3 1764 öfver denna ansökan an-

förde kollegium, som icke synes haft något i sak att invända

häremot, att, om ansökningen bifölles, apotekarne icke kunde

anses annorlunda än som assistenter i kollegium och ej

borde intaga annat rum än som »de siste vid bordet», hvar-

jämte de ej heller kunde få stämma i andra än farmaceu-

tiska mål och borde slutligen till dylikt uppdrag endast de

1 Härom förekommer i kollegii protokoll: »1692 den 27
/s discurera-

des om den skamlösa skriften Apotliecaresocieteten hade inlagdt utki

Kongl. Cantzlijcollegio emoot Collegium medicum, kvarutliinnan dke fri-

vole exiperar emoot Kongl. Maj:ts gjorde Apothecar Ordningk, menandes

densamma touckera dem alt för när».
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apotekare utses, som kollegium kunde förorda som de skick-

ligaste och mest erfarna i chemia pharmaceutica. Sedan

jämväl vid riksdagen 1765 förslag blifvit väckt om inkal-

lande af apotekare i Collegium medicum, biföll K. Maj:t

Apotekaresocietetens ansökan på det sätt, att en och annan

framstående apotekare tilldelades assessors fullmakt af ko-

nungen, på samma gång som han erhöll »lika värdighet

med assessor i Collegium medicum». Dessa assessorer ägde

visserligen icke säte och stämma i kollegium, men flera af

dem plägade af detta ämbetsverk inkallas till öfverläggning,

då det gällde utarbetandet af farmakopéer och medicinal-

taxor. Den siste, som erhållit denna utmärkelse, torde hafva

varit apotekaren i Linköping, C. M. Liebman, som, efter

anmälan af Sundhetskollegium, genom öppet bref d.
28

/i 2

1832 af K. Maj:t tillädes assessors namn, heder och vär-

dighet.

Sedan Apotekaresocieteten, genom de af K. Maj:t d.
15

/i

1831 fastställda stadgarna, kommit att omfatta rikets samtliga

apotekare, hvilka i sin direktion erhållit en legaliserad repre-

sentation, och sedan Sundhetskollegium till följd häraf tagit

för vana att remittera viktigare, farmacien rörande frågor

till direktionen, så borde behofvet af egna målsmän inom

kollegium hafva varit mindre kännbart för apotekarne.

Emellertid synas apoteksinnehafvarne vid åtskilliga tillfällen

hafva haft anledning att önska sig större inflytande på
ärendens behandling i Sundhetskollegium och i samman-
hang med begäran om förhöjd taxa och nytt apotekare-

reglemente* anhöll societeten år 1831 i skrifvelse till K. Maj:t,

att tvenne apotekare måtte få säte och stämma i Sundhets-

kollegium såsom assessorer, därvid åberopande sig på, att

»det likstämmiga förhållandet egde andra länders sanitets-

kollegier».

Förslaget vann dock ej bifall af K. Maj:t, sedan Sund-

hetskollegium afstyrkt detsamma. Detta hufvudsakligen på
den grund att Sveriges apotekarekår vore fullt likställd med
andra länders apotekare, då »apotekarne eller deras repre-
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sentant, Stockholms Apotekaresocietet, alltid blifvit hörd

och fått sig förklara rörande frågor och förslag, som i ett

eller annat afseende angå apotekarne och deras handtering».

Vidare kunde kollegium »icke anse det biträde, som af

tvenne apoteksegare såsom ledamöter af kollegium medde-

lades, skola medföra någon serdeles nytta, utan desse repre-

sentanters förnämsta befattning sannolikt blifva att bevaka

sine komitenters fördelar, hvilka des sförutom äro tillräckligt

skyddade».

I en skrifvelse till Konungen skyndade sig emellertid

Apotekaresocieteten att bemöta kollegii yttrande och fram-

höll därvid, att »redan i flera decennier hafva opartiske

och bildade män i vårt fädernesland ansett den lägre stånd-

punkt, på hvilken farmacien och dess idkare stått och ännu

befinna sig, i det absoluta beroendet af en corps, hvars

ledamöter alla äro blott läkare, utgjort anledning till mer

än en grundad förtrytelse». Sedan i skrifvelsen sådana

frågor blifvit framställda som, »äro icke dessa yrken aldeles

skiljaktiga och fordra icke dessa serskilda vetenskaper hvar

och en sin man», samt »man har sagt: huru besynnerligt

är det icke, att en ganska vigtig och integrerande del af

sjukvårdare så handlöst beror af en annan och är det icke

lika så angeläget att ega bildade och samvetsgranne apo-

tekare i en stat som att ega skicklige och hederlige läkare»,

bemöter societeten slutligen kollegii påstående, att apote-

karne alltid blefvo hörda i frågor, som berörde dem, med
det »kända förhållande att såsom bifogade tvenne protokolls-

utdrag tydligen utvisa blott under loppet af sistförflutna år,

tvenne för Apothekarecorpsen ganska maktpåliggande mål

blifvit af K. Kolleg. afgjorda utan att likväl de af K. Kolleg.

anförda kommunikationerna med Societeten egt rum». 1

Afven de obefordrade inom apotekareyrket synes hafva

varit ense om nyttan af kårens representerande inom Sund-

hetskollegium. Den 11
/g 1845 inlämnades nämligen till

1 Dessa frågor voro, kvarhållande af venenarecept å apotek samt

veterinärs rättighet att tillreda och försälja medicin.
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K. Maj:t en af 107 provisorer och farmacie studiosi under-

tecknad skrifvelse, i hvilken jämte andra reformer begärdes

den, att apotekarekåren måtte beredas säte och stämma i

kollegium. 1

I infordradt yttrande angående den begärda reformen

anser sig kollegium »icke böra bestrida att erfarna och

dertill möjligen skickliga ämnen tidtals bland apotbekare

kunna finnas, de der skulle till Eders Kongl. Maj:ts och

Rikets nytta fylla en sådan plats», men att en sådan repre-

sentant gifvetvis ej får vara apoteksägare, samt att vården

om apoteksyrket »icke mera tarfvar ombud i ett statens

Embetsverk än alla andra industriyrken, emedan dem alla

står lika öppet att inför Eders K. Maj:ts Tron frambära

sina angelägenheter till nådig pröfning».

Till följd af detta Sundhetskollegii afstyrkande, föran-

ledde ej vare sig Apotekaresocietetens eller de obefordrades

skrifvelse till någon K. Maj:ts åtgärd.

Förslag om apotekarekårens representerande inom Sund-

hetskollegium väcktes ytterligare d.
7
/3 1857 vid ett möte i

Lund mellan apotekarne i 6:te distriktet samt ej långt där-

efter af apotekare Z. Wikström i Apotekaresocietetens direk-

tion. Båda förslagen gingo ut på, att Sundhetskollegium

skulle med sig adjungera en eller flera apotekare, hvilka

skulle deltaga i beslut rörande farmaceutiska angelägenheter.

Frågan, hvilken förekom till behandling vid det allmänna

apotekaremötet d.
27

/s 1857, föranledde detta möte till utta-

landet, »att det vore för apotekaryrket förmånligt, om de

beslut, som i Sundhetskollegium fattades beträffande farma-

ceutiska angelägenheter, före deras utgående såsom författ-

1 Den åsyftade skrifvelsen, som iifven omfattade begäran om ändring

dels i fordringarna för inträde å apotekarebanan dels i sättet för tillsät-

tande af apotek, hvarjämte i densamma uttalades önskvärdheten af fast-

ställandet af utförligare bestämmelser angående apoteksförkållandena i

allmänhet, hade först blifvit förelagd Apotekaresocietetens direktion med
begäran om dess medverkan, men då direktionen förklarade sig i en så

viktig fråga icke vara behörig att föra hela socictetens talan, blcf peti-

tionen direkt aflämnad till Iv. Maj:t,
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ning till allmän efterlefnad, blefvo till Apotekaresocietetens

direktion remitterade, hvarvid minst trenne ledamöters god-

kännande borde fordras för att sådant beslut som författ-

ning för apothekarne till efterlefnad påbjödes».

Med anledning af denna resolution aflät direktionen

d.
17

/3 1858 en skrifvelse till Sundhetskollegium, däri först

anfördes, att apotekarekårens rättighet att deltaga i de beslut,

som rörde kåren, voro mycket problematiska, alldenstund

det förtroende kollegium visat direktionen genom att till

densamma remittera frågor rörande farmacien, uteslutande

berodde på kollegii dåvarande ordförandes och ledamöters

sätt att se saken men ej på kollegii instruktion, ty den

ålade ej kollegiet någon skyldighet härutinnan. Då alltså

en ändring i kollegii sammansättning kunde medföra änd-

rade åsikter med afseende å behandlingen af de frågor,

som röra farmacien, så anhöll direktionen, hvars skyldighet

det vore att frambära apotekaremötets önskningar, att få

föreslå, »antingen upptagande af farmaceuter i K. Collegii

sammansättning eller besluts fattande angående de farma-

ceutiska och till apotheksväsendet hörande frågornas fort-

farande remitterande till Apothekaresocietetens Direktion».

I den svarsskrifvelse, som till följd af denna begäran

afläts till societeten d.
25
/r 1858 från kollegium, anför emel-

lertid detsamma, »l:o) att författningarne icke lägga hinder

i vägen för att en examinerad farmaceut uppå vederböran-

des und. förslag kan komma i Nådig åtanka till Ledamot-

skap i Kongl. Collegium, i händelse personen föröfrigt der-

till vore qvalificerad och hans förordnande af K. Maj:t

pröfvades gagneligt, men att en apoteksinnehafvares place-

rande såsom röstegande ledamot skulle under alla omstän-

digheter af lätt begripliga skäl vara olämpligt och således

aldrig bör tillstyrkas samt 2:o) att Kongl. Collegium icke

anser lämpligt att på förhand besluta alla till apotheks-

väsendet hörande frågors remitterande till Apotekaresociete-

tens direktion, dels emedan K. Collegium hädanefter som

hittills aldrig rimligen kan komma att underlåta att ijifordra
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upplysningar, der sådana erfordras och af Direktionen kunna

förväntas, dels emedan ett sådant beslut, som i allt fall icke

för framtiden kunde blifva bindande i händelse en för-

ändring af K. Collegii sammansättning komme att medföra

förändrade åsigter angående Direktionens hörande, vid många

frågors handläggning skulle tjena till aldeles intet, utan blott

på obehörigt sätt fördröja dess afgörande».

Ungefär 40 år senare fick Apotekaresocieteten anledning

att ånyo taga nyss nämnda fråga under behandling. Vid

årssammankomsten i september 1895 framställde nämligen

dess direktion till diskussion »behofvet af ändring i behand-

lingen inom K. Medicinalstyrelsen af vissa ärenden rörande

apoteksväsendet. Särskildt påpekas vid apoteksvisitationer

och inspektioner förda protokoll och dessas möjliga påföljd,

frågan om hemliga läkemedel, författningsväsendet och andra

frågor, som djupt ingripa i apoteksinnehafvarnes ställning

såsom apotekare, vid hvilkas afgörande i K. Styrelsen be-

hofvet för Societeten att få i besluten hafva åtminstone

någon del gjorde sig alltmera gällande».

I enlighet med det af Societeten på grund af den förda

diskussionen fattade beslutet, ingick direktionen d.
u
/s 1896

till K. Maj:t med anhållan om sådan ändring i Medicinal-

styrelsens instruktion, »att apotekaresocietetens direktions

yttrande skall inhämtas uti alla apoteksväsendet rörande

viktigare frågor, som af K. Styrelsen handläggas för såvida

desamma icke uteslutande beröra ärenden angående amor-

teringsfonderna för apoteksprivilegier, apotekarnes pensions-

kassa eller Farmaceutiska institutet och öfver hvilka dessas

resp. styrelser redan blifvit hörda, äfvensom att en af direk-

tionen inom densamma årligen utsedd ledamot eller i hän-

delse af förfall för honom en likaledes inom direktionen

utsedd suppleant skall utan kostnad för statsverket i den

ordning Eders K. Maj:t i nåder beslutar, deltaga i behand-

lingen inom K. Styrelsen af alla apoteksfrågor, som jemlikt

”8 § i instruktionen för Medicinalstyrelsen äro att till pleni

ärenden hänföra»,
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I sitt utlåtande till K. Maj:t afstyrkte emellertid Medi-

cinalstyrelsen på anförda grunder direktionens anhållan samt

hemställde »att för den händelse K. Maj:t skulle finna nö-

digt att tillfälle beredes apotekaresocieteten, att i vidsträck-

tare mån än nu vore förhållandet utöfva inflytande på be-

handlingen af till apoteksväsendet hörande ärenden och en

apotekare alltså förordnas att inom Medicinalstyrelsen hand-

lägga dessa frågor, denne måtte af Eders K. Maj:t varda

dertill förordnad för den tid och mot den af statsmedel

ntgående ersättning, som kan för ändamålet synas lämplig».

Sedan direktionen med anledning af Medicinalstyrelsens

yttrande fått inkomma till K. Maj:t med påminnelser i

ämnet, förklarades i K. bref af d.
13
/s 1896, att direktio-

nens framställan icke skulle föranleda till någon åtgärd.

Med anledning af detta K. Maj:ts afslag beslöt Apo-

tekaresocieteten på årsmötet 1897, att ett fast aflönadt juri-

diskt biträde skulle anställas med uppdrag att såväl taga

del af alla Medicinalstyrelsens beslut i frågor rörande apo-

teksväsendet som ock att afgifva utlåtande i alla ärenden,

som af direktionen till honom hänskjutas, hvarjämte han

skulle gå societetens ledamöter tillhanda, när de behöfde

anlita juridiskt bildad person.

*

Att de af K. Maj:t stadfästade stadgarne för Apotekare-

societeten emellertid gifvit densamma ställning som officiell

väktare af såväl de befordrade som de obefordrade yrkes-

utöfvarnes intressen, och att Sundhetskollegium erkänt detta,

det framgår däraf, att viktigare frågor alltid hafva remitte-

rats till direktionen af nämnda ämbetsverk. Särskildt vid

uppgörande af förslag till besättande af lediga apoteks-

privilegier har sedan lång tid tillbaka utlåtande infordrats

från Apotekaresocietetens direktion. Detta skedde första

gången d.
u
/o 1838, då Sundhetskollegium till direktionen

aflät skrifvelse med uppmaning att yttra sig angående



155

kvalifikationerna lios trenne sökande till apoteket på Orust,

som då skulle inrättas. Detta direktionens första utlåtande

i sådan fråga utmynnar i, »att Direktionen icke egde sig

något bekant, som kunde förringa trovärdigheten af de för-

delaktiga vitsord de sökande erhållit».

Afgifvande af förord förekom sålunda ej i detta fall,

men redan 1841, då det nyinrättade apoteket i Trosa skulle

tillsättas, blef direktionen d. 15 dec. anmodad af Sundhets-

kollegium att till erhållande af privilegiet föreslå en af de

sökande. Vid remiss i maj 1880 angående tillsättandet af

de lediga apoteken i Östhammar och Vernamo uttryckte

Medicinalstyrelsen för första gången den önskan, att tre af

de sökande måtte på förslaget uppsättas, och detta i den

ordning, i hvilken de borde komma i åtanke. Detta till-

vägagångssätt har sedan dess blifvit tillämpadt.



y.

Kontrollen öfver läkemedlens beskaffenhet samt
öfver handeln med läkemedel.

1. Visitationsväsendets utveckling.

Redan de först upprättade apoteken i Stockholm synas

hafva varit underkastade kontroll. Privilegiibrefvet af d.
22

/z

1636 för Maria Eleonoras hofapotekare Philip Schmidt,

som äfven erhöll tillstånd att hålla apotek öppet för allmän-

heten, innehåller sålunda den bestämmelsen, att apoteket

årligen skulle revideras och taxeras af hofmedicus, »och

sedan efter den Apoteekare Ordning och taxa som de der

på görandes warda, wara sky11ig, sine Medicament och wahror

alldeeles oförfalskade att försellia med den poen och straff

tillgiörandes, som mebe:te Apothekare Ordning i siellfwe

bookstafwen uttrycker och förmäler». Konfirmationen för

G. Ch. Daurer å Markattan i Stockholm af d.
9

/6 1646

föreskrifver äfven, att apoteket skulle vara underkastadt den

»Inspection och taxa, som Wåre Lifmedici eller Stockholms

Stadz Physicus hafwa bör och giöra opå Apotheket att icke

elacke och förlegade Medicinalier Uthur Apotheket försällias,

Uthan att sådana böra och skola wräkias och bortkastas».

Liknande bestämmelser finner man i allmänhet intagna

i de då för tiden utfärdade privilegiibrefven, men visita-

tionerna måtte hafva varit ganska godtyckliga, då farma-

kopé saknades. Detsamma torde kunna sägas om medici-
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naliernas försäljningspris, hvilket i allmänhet blef fastställdt

af visitator. Det första rättesnöre för visitationerna, som

sett dagen i Sverige, torde hafva varit den af professor

Joh. Frank i Uppsala sammanskrifna »Apothekers Ordning

med taxa» \ hvilken äfven lades till grund för de ganska

stränga apoteksvisitationer, som af honom i närvaro af andra

professorer, akademinotarien och några medicine studerande

årligen anställdes på akademiapoteket. Redan innan visi-

tationer å apoteken i andra städer blifvit införda, synes

äfven akademiapoteket i Uppsala hafva varit underkastadt

officiell visitation, ty 1637 erhöllo de medicine professorerna

af rikskanslern rättighet att årligen revidera apoteket »och

uppå medicamenterna en wiss och billig tax sättia». Vis-

serligen finnes i riksarkivet förvaradt ett protokoll öfver en

apoteksinspektion af d.
6
/? 1574, undertecknaclt af Benedictus

Olai och hofapotekaren Simon Berchelt, men detta torde

snarast vara att anse såsom ett inventerings- och värderings-

protokoll, alldenstund däri finnes uppräknade endast kvan-

titeterna af befintliga medicinalier samt deras penninge-

värden.

Officiella föreskrifter angående apotekens visitation åter-

finner man först i medicinalordningarna af 1688. På grund-

val af § 14 och § 28 i dem, hvilka i sina hufvuddrag ännu

äro gällande, hafva alla senare stadganden om apotekens

visiterande blifvit utfärdade. Enligt nämnda medicinal-

ordningar skulle visitation å hufvud stadens apotek årligen

förrättas af Collegium medicum själft, som dock ägde att

med sig adjungera »några hederliga och förståndiga män

1 Vid den visitation, som af Frank år 1642 anställdes å apoteket

i Uppsala, blefvo en hel mängd medicinalier förklarade odugliga. På
grund häraf och emedan Frank upprepade gånger tyckt sig finna att då-

varande apotekaren i Uppsala, Wolimhaus både lade vårdslöshet i dagen

och betingade sig för höga pris på sina varor, så skref han ofvannämnda,

»Apothekers Ordning med taxa» för att visa huru ett väl skött apotek

borde vara beskaffadt. Häröfver skall Wolimhaus hafva blifvit högeligen

förtörnad (J. G. Acrel

,

Tal om läkarvetenskapens grundläggande och
tillväxt vid rikets äldsta lärosäte i Upsala, sid. 22).
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efter deras eget godtycke». Den u
ls 1753 beslöt kolle-

gium, att apoteken i Stockholm skulle visiteras två gånger

årligen af tvenne kollegii ledamöter efter tur, och utan att

apotekarne på förhand underrättades om tidpunkten för

visitationen. Något senare, eller d.
16

/5 1754, fattade emel-

lertid kollegium beslut, att hela kollegium skulle vara när-

varande vid hvarje apoteksvisitation, »dock så att de tvenne

yngste först borde infinna sig och de öfrige ledamöterne

efterhand, om och när deras tid och omständigheter det

tillåta».

I landsortsstäderna skulle »medicus ordinarius hvar å

sin ort» förrätta visitation, hvarvid »det stånde honom fritt

att taga några hederliga män densamma att bevista». Apo-

tek upprättades emellertid så småningom äfven på lands-

bygden, men på grund af de oklara föreskrifterna i för-

fattningen uppstodo ofta tvistigheter, om samma tjänsteläkare

skulle förrätta visitationerna såväl i städerna som på landet.

I resolution å Ständernas besvär af d.
12

/i 2 1734 förklarade

emellertid K. Maj:t, att »medicamenterne på apothequen

skola till deras beskaffenhet och godhet årligen af provincial-

doctoren eller städernas physicus under tvenne magistrats-

personers närvaro och insickt till all säkerhet undersökas

och berättelsen härom hos vederbörande ingifvas». Häraf

framgår, att apoteken i städerna skulle visiteras af stads-

läkaren men de på landsbygden af provinsialläkaren. Enligt

ett protokoll af d. 7
/o 1743 synes äfven Collegium medicum

hafva haft samma uppfattning.

Akademiapoteken i Uppsala och Lund stodo däremot

under konsistorii och medicinska fakultetens öfverinseende.

I konstitutionerna för Uppsala akademi af år 1655 finnes

angående akademiapoteket det stadgandet inryckt, att de

medicine professorerna minst en gång om året skulle där-

städes anställa visitation i närvaro af tvenne andra profes-

sorer samt med akademinotarien vid protokollet. Då stads-

fysikus C. E. Boechler i Uppsala hos Collegium medicum

anförde besvär öfver, att han icke blifvit kallad att deltaga

*
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i en därstädes 1777 å apoteket förrättad visitation, förkla-

rade medicinska fakulteten att på grund såväl af Petter

Gottfreds 1663 erhållna privilegier, hvilka sedermera blif-

vit transporterade från man till man, och hvarje gång af

K. Maj: t bekräftats, som äfven af akademiens konstitutioner,

så lydde akademiapoteket helt och hållet under universitetet

med uteslutande af stadens borgerskap och följaktligen äfven

af stadsfysikus och stadsfältskären. 1

Apoteksvisitationerna skedde i forna tider med mycken
högtidlighet, och öfver förrättningen fördes protokoll. Colle-

gium medicum höll strängt på etiketten, och d.
25

/i 1733

fann kollegium för godt påminna om »huru en anständig

ordning med apotekens visiterande vid dylika tillfällen bör

observeras, (så) att Kongl. Collegii auctoritet må blifva till-

börligen maintenerad, neml. att ej någon omeriterad må
taga sitt säte vid det bord, hvarest K. Collegii ledamöter

sitta i deras embetes förrättningar».

Visitationerna under 1700-talet synas stundom hafva

varit rätt stränga. När den store Carl von Linné 1741 visi-

terade akademiapoteket i Uppsala, voro utom fakultetens

ledamöter äfven närvarande landshöfdingen, universitetets

rektor och sekreterare samt stadens borgmästare. En visita-

tion, verkställd å samma apotek af prof. J. Frank 1742,

uppgifves hafva varat under tre dagar. 2 Apoteksvisitatio-

nerna i Stockholm, som utfördes af Collegium medicum,

torde säkerligen äfven hafva blifvit utförda med tillbörlig

noggrannhet. Apoteken därstädes synas emellertid redan i

början af 1700-talet hafva haft godt namn om sig. Åt-

minstone beslöt kollegium d.
24

/3 1705, att ett bref skulle

afgå till dess patronus grefve Nils Gyldenstolpe, »angående

huru wij befunnit apotheken, neml. mycket goda och så

goda, som man dem ej bättre uthi Europa finna skulle».

1
Collegii medici protokoll <1.

3
/* 1778.

2
Otto E. A. Hjelt, Svenska och finska Medicinalverkets historia,

III, sid. 419.
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En antydan om huru apoteksvisitationerna i Stockholm

utfördes mot slutet af 1700-talet, får man af några Apote-

karesocietetens protokoll från 1783. Enligt dessa inberätta-

des vid sammankomsten d.
29

/io, att visitation ägt rum å

Hvita Björn, hvarvid erinrats om, »att tennkäril borde af-

skaffas i anseende till dess skadlighet för helsan». Vid

sammankomsten d.
19/n anmäldes att visitation ägt rum å

Morianen, hvarvid »varit försökt Liq. Corn. Cervi om det

vore satureradt, och admireradt Oxymel Schillse». Vidare

anmäldes vid samma tillfällen, att visitationer ägt rum dels
o

å apoteket vid Stortorget dels å apoteket vid Hötorget. A
förra stället hade äfven där anmärkts, att tennkärl borde

afskaffas, hvarjämte framhållits, att Flores Zinci borde af-

flammas, äfven om den var vacker. Vid visitationen å apo-

teket vid Hötorget hade visitatorerna sökt utforska, om
tinkturerna vore beredda med spiritus Frumenti, de hade an-

ställt prof på Tinct. aromat. och Coloc., Tinct. Lavand. comp.

och Aether. oleosa samt »admirerat den hela China barken

och laboratorium». Vid societetens sammankomst d.
3
/i 2

omnämnes slutligen, att visitation ägt rum å Gripen, vid

hvilken »tinkturerna försökts, om de varit med Spir. Fru-

menti ansatte, samt de söta elixirerna med spanskt vin».

I landsorten torde visitationerna i allmänhet hafva varit

mindre stränga åtminstone att döma af ett bref d.
23A 1780

från Carl von Linné d. y. till Abraham Bäck, angående

en visitation i Uppsala. »Uti Upsala går wisitation intet

strängare till än jag föreställer mig annorstädes, man ser

på några lådor fugitivis oculis och så äter man på saken;

Hvad will man giöra, apothekaren swarar, sådant har jag

fådt det, jag kan intet skaffadt bättre; ingen kan pretendera

at den hern sjelf går ut och samlar, och som intet känner

det mer än en käring, som det samlar åt honom».

Att, såsom förut blifvit nämndt, apoteksvisitationer

dock förekommo, hvilka utfördes med stor noggrannhet,

framgår ytterligare af det äldsta i Medicinalstyrelsen förva-

rade protokollet, dateradt d.
3% 1778. Enligt detta hade
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befiudtliga medicamenter och undersöktes först alla uti

Pharmacop. Svecica föreskrefne simplicia», hvilka äfven

finnas uppräknade, och om hvilka det heter, att de »alla

voro ganska goda och af tillräckligt förråd». Farmakopéns

preparata et composita, som äfven alla uppräknas, besikti-

gades därpå. Acetum Colchici »fannts icke, emedan den

aldrig varit brukad», och Acetum destillatum var defekt.

Om Tincturse heter det, att »alla desse funnos goda, men
Tinct. Pini var ännu icke tillagad. Spiritus Turionis Pini

fannts icke men skall hädanefter hollas färdig». »Oleum

Amygdalse», heter det, »var icke särdeles färsk, men den

nyttjas ej heller ofta, emedlertid tillsades att holla den stän-

digt färsk». Angående Pilularum massa anför protokollet:

»För att ej onorera Herr Apothekaren Rothovius för mycket

beslöts att ej holla någre färdige, utan kunna de snart till-

lagas, då så fordras». Alldenstund »Balsamum aromaticum

är dyr, således beslöts att ej holla den ständigt färdig».

Sedan befintliga preparata chemica blifvit uppräknade uti

protokollet, heter det i detsamma, att »man glömde under

visitationen att i behörig ordning undersöka salterna, hvar-

för efteråt de besågos och smakades».

Visitator J. Wadström afslutar protokollet med följande

totalomdöme: »Under påstående visitation har jag funnit

de fläste såväl simplicia som composita ganska goda, hvilket

så mycket mer bör lända Herr Apothekaren Rothovius till

heder och göra honom förtjent Kongl. Collegii ynnest, som

man sällan i en landsort får finna på ett apotheque medi-

cinalier af så mycken godhet».

Då svårare anmärkningar förekommit vid en visitation,

och det var att förmoda, att detta kommit till allmänhetens

kännedom, plägade Collegium medicum någon gång i all-

männa tidningar kungöra, när felen blifvit rättade, och

apoteket ånyo blifvit försedt med goda medicinalier.

Såsom ofvan nämnts, skulle i landsorten visitation

årligen anställas å hvarje apotek. Detta försummades dock
Farmacien» historia.
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ofta på grund af uraktlåtenhet från vederbörande läkares

sida, och Collegium medicum måste då påminna provinsial-

läkarne om deras skyldighet härutinnan. Det gick så långt,

att kollegium genom cirkulär till landshöfdingarne d.
17
/io

1750 nödgades erinra därom, att provinsialläkarne ovillkor-

ligen borde visitera apoteken årligen i närvaro af några

tillförlitliga personer. Vid brist på provinsialläkare, och

då sådan ej fanns att tillgå i närgränsande distrikt, brukade

kollegium afsända någon af sina ledamöter med uppdrag

att förrätta visitation.

Enligt § 28 i medicinalordningarna var hvarje apote-

kare skyldig att underkasta sig den i § 14 påbjudna årliga

visitationen, men det hände dock, att apotekarne vägrade

att för sådant ändamål upplåta sina apotek. Då innehafva-

ren af apoteket Morianen i Stockholm J. L. Allmacher
undandrog sig visitation, beslöt kollegium d.

5
/3 1692, att

»såsom han nu i detta måhl stälde sig mycket wederspen-

stigh, altså nödgades Collegium medicum att ombedja slotts-

cansliets och Hans Excellence hr öfverståthållarens adsistence.

Blefwe han alltså opkallader uthi execution och ansagder

antingen han skulle låta visitera apotheket eller ock sluta

igen detsamma; hvarpå han hafver svarat sig willia gierna

låta wisitera detsamma».

Oftast var det dock apotekarne i landsorten, som vägrade

att låta visitera sina apotek, och kollegium fann sig slutligen

föranlåten att i skrifvelse till K. Maj:t begära, att det i

medicinalordningarnas 19:de paragraf utsatta vitet skulle

tillämpas. Genom K. br. d. u
/s 1736 biföll äfven K. Maj:t

denna hemställan. Ännu långt senare förekom det emeller-

tid, att apotekare ej ville låta sitt apotek undergå visitation.

Enligt protokoll d.
28A 1794 lät kollegium genom lands-

höfdingämbetets försorg stänga G. Ekenbergs apotek i

Eskilstuna dels på grund af dylik vägran dels på grund af

slarf i apotekets skötsel.

Såsom en ytterligare kontroll öfver apoteken föreskref

§ 15 i medicinalordningarna, att hvarje apotekare, då kost-
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barare kompositioner skulle beredas såsom »theriaca, mithri-

datium, confectiones alkermes, de hyacintho; bals. vitae,

species et pulveres pretiosi», skulle anmoda kollegii preses,

»att han tvenne af membris collegii deputera ville, som

sådan special-visitation förrätta, för hvilka då måste framtes

alla reqvisita ingredientia compositi, desamma att examinera,

som sig bör; i hvilkas närvaro då också mixtura ske måste,

och när således det kompositum prepareradt är, skola när-

varande medici dag och datum, när sådant gjordt är, uti en

dertill förordnad bok inskrifva, i lika måtto också på sjelfva

bössan med egen hand notera dag och datum när samma
medikament examineradt är». Såsom exempel på en sådan

högtidlighet må ur Collegii medici protokoll d.
8
/io 1735

anföras, att s. å. »den 9
/s upplade apothecaren Sahlberg

composition af Globulis Bezoardicis anglicis, till qvantitet

9 uns och woro dervid närvarande herr archiatern och prseses

och tre Collegii ledamöter, som befunno det alla ingredientia

woro wäl conditionerade samt noga achtning gåfvo, när

mixtura skedde».

Ännu långt fram i 18:de seklet var det vanligt, att

kollegium underrättades, när den af 67 olika ämnen be-

stående theriaken skulle beredas, hvarpå tvenne af kollegium

utsedda vittnen infunno sig. Så småningom upphörde denna

plägsed, och medicinalordningarnas bestämmelser härom
kunna anses hafva blifvit upphäfda med den första upp-

lagan af Pharmacopoea svecica, som utkom år 1775. I denna

kodex upptages nämligen ej de i medicinalordningarnas

15:de paragraf åsyftade dyrbara kompositionerna med undan-

tag af theriak, som dock i hög grad förenklats.

*

Förnyade bestämmelser angående apoteksvisitationerna

återfinnas först i K. instruktionen för Sundhetskollegium af

d. 6
/i 2 1815. Enligt denna ålåg det kollegium hålla hand

öfver, »att visitationer årligen och så ofta omständigheterna
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det fordra» anställdes å apoteken. Äfven apotekareregle-

mentet af 1819 föreskref, att visitationer skulle ske »årligen

eller oftare, då omständigheterna det fordra».

Dessa författningar meddelade emellertid ej några när-

mare bestämmelser, angående visitationernas utförande, och

i Stockholm förrättades dessa därför fortfarande i öfverens-

stämmelse med medicinalordningarna af en Sundhetskollegii

ledamot med biträde af professorerna i farmaci och materia

medica vid Karolinska institutet samt kollegii fiskal.

I landsorten skulle enligt K. instruktionen af d.
13

/6 1822

visitationerna förrättas såväl i städerna som på landet af

vederbörande provinsialläkare, och såsom vittnen borde fun-

gera tvenne magistratspersoner samt stadsläkaren eller annan

läkare. Härvid borde enligt nämnda instruktion »alla läke-

medel så enkla som sammansatta och preparerade, hvilka

kunna vara förskämning eller förfalskning underkastade,

undersökas noga och vetenskapligt. Vidare efterses om för-

rådet är tillräckligt för ortens behof, beskaffenheten af för-

varingsrum, vasa och laboratorium samt vigter och vågskålar;

och slutligen efterfrågas, hvilka som på apotheken tjena

och disciplinera, lärlingarnes uppförande och skicklighet,

ålder och lärotid.» Till ledning för visitator hade Sundhets-

kollegium d. 6
/ö 1822 äfven bestämt, att å alla apotek för-

teckning skulle upprättas å de medicinalier, som funnos i

hvarje förvaringsrum. 1

1 Då det torde vara af intresse att inhämta huru en apoteksvisi-

tation tillgick i början af 1800-talet, må här anföras förloppet af en sådan,

hämtad ur Sundhetskollegii protokoll för d.
1G

/a 1814. Med anledning

däraf att apotekare U. Snellman på grund af K. privilegium inrättat apo-

tek i Karlshamn och redan sedan 6 mån. hållit detsamma öppet för all-

mänheten, ansåg sig provinsialläkaren A. M. Sjöborg pliktig att anställa

visitation såväl å det nya apoteket som äfven å det äldre, hvilket apo-

tekare D. O. TnoMiEUS innehade. Thomaius vägrade emellertid upplåta

sitt apotek för visitation af det skäl, »att sedan ett annat apotek blifvit

i staden inrättadt samt vunnit särdeles förtroende, han fann det öfver-

flödigt och ej lönande mödan» att längre fortsätta med sin apoteksrörelse.

(Han afsade sig äfven sedermera privilegiet genom skrifvelse till Sundhets-
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Att döma af de i Medicinalstyrelsens arkiv befintliga

protokollen synas visitationerna under 1800-talets förra hälft

visserligen mången gång hafva blifvit utförda med nog så

stor efterlåtenhet, men en och annan visitator tog dock sin

uppgift på fullt allvar. Såsom ett exempel härpå må an-

föras, att apotekaren J. G. Winnberg i sina efterlämnade

anteckningar 1 omnämner, hurusom en läkare Bonstedt

hösten 1842 vid en visitation å apoteket i Uddevalla sam-

vetsgrant och grundligt under en och en half dag genom-

gick hela apoteket och dess förråd.

Det var emellertid ej lätt att afgöra, till hvilken ut-

sträckning och på hvad sätt visitationerna borde utföras, ty

författningarna meddelade ej några detaljbestämmelser här-

utinnan. Det låg därför i den tjänstförrättandes skön att

förfara med större eller mindre noggrannhet. Såsom ledning

vid visitationerna användes mest utländska handböcker, i

främsta rummet prof. G. Erikssons 1838 utgifna bearbetning

och öfversättning af E. A. Aschoff’s och I. C. Bohlojff’s

»Anleitung zur Priifung der Arzneikörper fur Apotheken-

visitationen» 2
,
men äfven A. Th. Wistrands 1831 utgifna

kollegium.). Af denna anledning ansåg visitator äfven, att en inspektion

af ifrågavarande apotek var onödig, och begaf han sig till Snellmans apotek,

där visitation anställdes i närvaro af stadsfysikus samt tvenne magistra-

tens ledamöter. Vid denna visitation upprättades följande protokoll:

»Under noga öfversigt och pröfvande af alla såväl simplicia som compo-

sita observerade man härvid inga Defecter af de uti Pharmacopsea svecica

uptagne eller allmänt brukliga och nödiga Medicamenter. Af de flesta

medel voro förråderne ansenlige och alla hefunnos af fullkomlig godhet

samt ordentligen förvarade, äfvensom composita voro väl och hehörigen

beredde.

Glas och nödige käril saknades icke, men Laboratorium syntes ännu

icke vara i den ordning, som fordrad.

De i apotheket varande medicinalvigter undersöktes, jemfördes och

funnos riktiga. Apothekaren hade till biträde tvenne Pharmaceutici

:

nämligen Pharmacie Candidaten J. Lind, examinerad 1799 och lärlingen

L. Hedenskog antagen i September 1812.»
3

Förvaras i Farmaceutiska föreningens arkiv.
2 Den första öfversättningen utkom i Norrköping 1831.
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öfversättning af J. Chr. Ebermayers »Practische Anleitung

zur Apothekenvisitationen». Tidigare torde måhända hafva

användts en af provinsialläkaren G. M. Blom 1807 utgifven

kortfattad vägledning, benämnd »Samlade underrättelser til

Urskiljande af Gode och Pålitlige från Gamla och Oduge-

lige Medicamenter samt utväg at kunna pröfva illa tillredde

och förfalskade».

Något formulär angifvande visitationernas omfattning

och protokollens uppställning var icke fastställdt, och de

redogörelser öfver visitationerna, som insändes till Sundhets-

kollegium, voro därför mycket olika till omfång och öfver-

skådlighet. Då det dessutom visat sig, att årsvisitationerna

stundom utan giltigt eller uppgifvet skäl blifvit uraktlåtna,

fann sig Sundhetskollegium slutligen föranlåten utfärda det

ännu gällande cirkuläret af d.
11
/s 1854, »om hvad af läkare

och apothekare i riket i afseende på apotheksvisitationer

iakttagas bör». Med denna förordning infördes ordning och

reda vid apoteksvisitationerna.

För åstadkommande af ännu mer effektiv kontroll öfver

apoteksväsendet i allmänhet och särskildt öfver handeln med
arsenik och andra gifter, begärde och erhöll Sundhetskolle-

gium genom K. br. d.
3% 1855 äfven bemyndigande, att

på tider, som af kollegium bestämdes, »allt framgent, i den

mån förefallande omständigheter dertill föranleda af dess

ledamöter eller andre dertill skickliga vetenskapsmän», låta

verkställa visitationer å apoteken inom större eller mindre

delar af riket. Dessa inspektioner, hvilka sedan denna

tid företagits hvarje år, torde väl i ganska hög grad hafva

bidragit till införande af den goda ordning, som allt sedan

slutet af 1800-talet varit rådande å nästan alla svenska

apotek.

Nyttan af ofvannämnda inspektioner vann äfven fullt

erkännande af apotekarne, ehuruväl de helst sett, att deras

utförande blifvit anförtrodt åt farmaceutiskt bildade perso-

ner i stället för åt läkare, hvilka i allmänhet blefvo utsedda

därtill. Vid ett möte i Lund d.
7
/s 1857 mellan 6:te distrik-
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tets apotekare fattades i öfverensstämmelse härmed den reso-

lutionen, att »apoteksvisitationerna borde förrättas af dertill

särskildt utsedde personer, som med teoretiska kunskaper

förenade praktisk erfarenhet i farmacien, helst apothekare,

hvilka kunde genom lämpligt • anslag beredas tillfälle att

företaga inspektionsresor». Denna resolution förekom till

behandling vid det allmänna apotekaremötet i maj 1857 och

föranledde då till uttalandet af den önskan, »att annan före-

skrift för apotheksvisitationers anställande borde meddelas och

förordas härvid biträde af en eller flera apothekare». Såsom

svar å den skrifvelse, som Apotekaresocietetens direktion

med anledning af mötets beslut aflät till Sundhetskollegium,

meddelade emellertid detsamma i skrifvelse af d.
25
/4 1858,

att någon åtgärd från dess sida i begärdt syfte ej kunde

komma ifråga annat än i samband med nytt apotekare-

reglemente.

Skärskådar man apotekens beskaffenhet för ett femtio-

tal år tillbaka, så måste man erkänna, att den ej alltid var

den bästa. Professorerna Mosanders och Berlins inspek-

tionsberättelser innehålla härom ganska mycket af intresse.

Apoteksrummen voro mången gång mindre väl hållna,

och förvaringen af läkemedlen lämnade i allmänhet mycket

öfrigt att önska. Gifterna voro ofta nog ej författnings-

enligt förvarade. Apotekarne visade för öfrigt ganska ofta

okunnighet i gällande författningar. Laboratorier saknades

ibland helt och hållet. När de funnos, voro de ofta för små

eller illa utrustade, hvilket hade till följd, att en mängd
galeniska läkemedel ej kunde beredas hemma. Så viktiga

saker som destillationsapparat och torkskåp saknades till

och med ofta. Reagens och apparater för läkemedlens pröf-

ning funnos sällan till den mängd och beskaffenhet, som var

nödvändigt, hvarför det låg nära tillhands att antaga, det de

inköpta läkemedlen ej blefvo underkastade pröfning. Taxa-

tion å recept utfördes ofta slarfvigt och försäljningspriset i
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handköp å sådana läkemedel, hvilka ej funnos upptagna i

medicinaltaxan, var ej sällan ganska godtyckligt i brist på
gemensam, enligt gällande taxeringsgrunder uppställd hand-

köpstaxa. Ehuruväl intet torde vara att säga därom, att

en del innehafvare af mindre apotek i och för sin utkomst

idkade handel med andra varor än medicinalier, så var det

dock icke öfverensstämmande med god ordning, att, såsom

ofta var fallet, expeditionen af läkemedel och öfriga varor

ägde rum i samma lokal.

Det dröjde naturligtvis åtskilliga år, innan en del in-

rotade ovanor kunde bortarbetas, och många af de äldre

apotekarne tyckte nog, att det var onödigt med åtskilliga af

de äskade förbättringarna. Redan professorerna Alméns

och Hambekgs inspektionsberättelser för 1867 konstatera

emellertid att väsentliga förbättringar blifvit vidtagna å

apoteken, och mot slutet af 1800-talet befunno sig de svenska

apoteken nästan utan undantag i mönstergill ordning.

*

Då vid inrättandet af förste provinsialläkarebefattnin-

garna öfverii seendet öfver den allmänna hälso- och sjuk-

vården inom länen uppdrogs åt dessa tjänsteläkare, blef

provinsialläkarnes skyldighet att årligen visitera apoteken

äfven öfverflyttad på dem. K. instruktionen af d.
31
/io 1890

inrymmer emellertid inga väsentliga förändringar med af-

seende på visitationernas förrättande, om man undantager

bestämmelserna om, att visitationerna hädanefter kunde ut-

föras äfven annan tid än på hösten, samt att visitator ägde

att till biträde vid förrättningen kalla provinsial-, extra pro-

vinsial- eller stadsläkare. Magistratspersoner voro alltså ej

längre obligatoriska vittnen vid apoteksvisitationerna.

Apoteken i hufvudstaden visiterades emellertid jämlikt

medicinalordningarna af 1688 fortfarande af en Medicinal-

styrelsens vare sig ledamot eller ombud jämte professorerna

i kemi och farmakologi vid Karolinska institutet. Sedan
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prof i kontrollering af apotek genom K. kung. d.
n

/i 2 1891

uteslutits bland fordringarne för medicine licentiatexamen*

blefvo dock nämnda professorer befriade från sitt ifråga-

varande åliggande, ocli Medicinalstyrelsen erhöll af K. Maj:t

d.
18/n 1892 bemyndigande att anlita sakkunnig person mot

särskild ersättning i och för verkställande af visitationerna

i hufvudstaden. Dessa visitationer förrättades därefter

åtskilliga år af professorn i kemi och farmaci vid Farma-

ceutiska institutet men hafva de senare åren, efter det att

denne afsagt sig uppdraget, varit anförtrodda åt rättskemisten

hos K. Medicinalstyrelsen.

Ungefär samtidigt med ofvanstående bestämmelse för-

ordnade K. br. d.
28
/io 1892, att det skulle åligga en hvar,

som efter denna tid erhölle privilegium å apotek i Stock-

holm, att, på begäran af rektor vid Karolinska institutet,

upplåta sitt apotek utan ersättning för afläggande af sådana

prof i undersökning och kontrollering af apotek, som er-

fordras för vinnande af behörighet till förste provinsialläkare-

befattning.

*

Frågan om lämpligheten af, att de årliga apoteksvisi-

tationernas utförande uteslutande anförtros åt läkare, har

ofta diskuterats inom apotekarekåren, och det har som ofvan

blifvit nämndt redan för länge sedan uppställts som önske-

mål, att vetenskapligt bildade farmaceuter måtte utses till
o

visitatorer i stället för läkare. Åtgärder för vinnande af

detta mål hafva emellertid ännu ej blifvit vidtagna, ehuru

behofvet af en ändring i sättet för apoteksvisitationernas

utförande stundom gjort sig gällande.. Sålunda erhöll en

apotekare 1893 med anledning af en visitation, vid hvilken

endast några relativt obetydliga anmärkningar blifvit gjorda,

på grund af visitationsprotokollet af Medicinalstyrelsen genom
K. befallningshafvande allvarlig föreställning och varning;

Med anledning af det skedda ingick Apotekaresociete-

tens direktion till Medicinalstyrelsen med hemställan, huru-
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vida det ej kunde låta sig göra och anses vara tillfyllest-

görande, »att den felande apotekaren finge såsom tillförene

äfven varit brukligt omedelbart från K. styrelsen mottaga

den föreställning och varning, hvaraf han kan anses hafva

gjort sig förtjänt». Direktionens framställning ledde doek

icke till önskad påföljd, ty i sitt svar å direktionens skrif-

velse meddelade Medicinalstyrelsen d.
16/u 1894, att den-

samma ej ansåg sig böra ändra sitt sätt att gå tillväga vid

beifrande af förseelser från apotekares sida.

2. Medicinaltaxor.

Ett första steg till åstadkommande af reglering i apo-

tekens priser å medicinalier synes hafva blifvit taget af

universitetskanslern Johan Skytte, då han utfärdade be-

myndigande för de medicine professorerna i Uppsala att

årligen hålla visitation å akademiapoteket därstädes »och

oppå medicamenterne een wiss och billig tax sättia». Den

af professor J. Fkank 1637 för ändamålet sammanskrifna

»Apothekersordning» med taxa torde också hafva varit den

första medicinaltaxa, som i Sverige sett dagen.

K. Majrts resolution d.
16

/5 1663 angående bildande af

ett Collegium medicum stadgade sedermera officiellt, att en

farmakopé skulle af kollegium utarbetas, »hwareffter alle

Medicamenter wäll och redeligen, som det sigh bör, til

Landzens och Stadzens aldra bästa bequehmligheet pree-

parerade warda, hwilke aff Apothecare Uthsällias skohle

effter dhen Taxa och prijs, som Magistraten (: hwilken

Stadzens beswär bäst ähre bekände :) medh Collegii Medici

och Apothecares ihopastämmande finner skiäligast och rätt-

mätigt».

Någon tryckt medicinaltaxa från denna tid föreligger

emellertid icke. Möjligen lät magistraten affatta en skriftlig
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prisförteckning öfver läkemedlen, hvilken sedan afskrefs å

Stockholms 4 apotek, ett då för tiden ganska vanligt till-

vägagångssätt i dylika fall. De få apotek, som förefunnos

i landsorten, bestämde med all säkerhet sina läkemedels-

priser ganska godtyckligt. Först i sammanhang med Phar-

macopoea Holmiensis samt medicinalordningarna af 1688

erhöll Sverige en officiell medicinaltaxa.

I medicinalordningarnas 20:de paragraf heter det näm-

ligen: »Så är ock nödigt befunnet att upsätta en skälig och

lidlig taxa eller pris af alla simplicibus, såwäl som compo-

sitis medicamentis, och andra materialier, på det hwart och

ett efter dess wärde måtte blifwa försåldt, och intet med
något obilligt pris öfwerstegradt; hwilken taxa ock jemte

denna ordningen nu publiceras. Warandes Wårt nådiga

påbud, att Wåra apothecare och deras underhafwande den-

samma uti alla stycken tillfyllest efterkomma, och dermed

såsom en billig nytta och winst, låta sig benöja, och i ingen

måtto från henne skrida, utan War nådiga ytterligare för-

ordning; men så framt några materialier skulle stiga eller

falla uti priset (som ske plägar) och sådane saker med
signo * noterade äro, då skall Wårt Collegium medicum
detsamma weta att moderera och på sådane sig begifwande

fall taxan således lämpa och länka, som skäligheten enligast

pröfwas».

Ehuruväl Collegium medicum år 1691 hos K. Maj:t

anmälde, att en »apothekaretaxa allaredo 1687 är förfärdi-

gad och till ändskap bracht, hwilken medh Hans Excellence

hr öfwerståthållarens och magistratens skärskådande och

apothekarenes friwilliga consens därhän af Oss är modererad

worden, att man härefter wäl en tredje del för bättre köp

medikamenterne af apotheken lösa kan än som förr», utkom

taxan från trycket först 1699 1 under namn af »Catalogus

et Valör medicamentorum in officinis prostantium d. v. s.

Apothecare-Taxa uppå alla de Medicamenter och Wahror
som på apotheken i Stockholm finnes til Sahlu».

1 Detta skedde i sammanhang med medicinalordningarna.
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Holmiensis upptagna, sammansatta medlen och de i dem
ingående enkla till ett antal af omkring 2000, var tryckt

på de latinska, svenska och tyska språken. Viktsmängderna

voro för såväl fasta som flytande läkemedel angifna i lod

och drachma men undantagsvis äfven i skålpund, uns,

skrupel och gran. Priserna angåfvos i daler och öre kop-

parmynt. Taxan innehöll äfven vår första »Taxatio labo

rum pharmaceuticorum eller Taxa för beredelse af recep-

terna», hvilken här i sin helhet må återgifvas, då densamma
ger oss en god bild af de recepturgöromål, hvilka på den

tiden förekommo på de svenska apoteken.

Dl. ör.

För en Drick 1
af 2 Kannor 1 16

För ett Efter decoct 24

För en Drick af 1 stop 16

För en Syrup af 4 18 1

At koka ett Klisteer 4

At sättia ett Klisteer 1 16

At giöra Kakor eller Morseller til
<

B> 1 24

At giöra dito från 8 til 16 Lod 12

För at giöra Pulver til
<

H> 1 24

At giöra et litet Pulver 4

För en destillering igenom Mariebad 2
1 16

För en Mandelmiölk af <

S> 1 til S 1
1
/2

16

För Krydder til Win 12

För Krydder til en Myssa 3 16

För Mage-Miälteplåster etc. upå Läder med Zindel 4
öfwer... 1

Dito utan Zindel 16

För at giöra ett Omslag 24

För at sättia i stöp en drick 5 och klarna den 4

För en Dosis Piller at giöra 4

Dito Piller på någre gånger 6

1 Dekokt.

* Vattenbad.
3 Ett slags hufva, som användes för anbringande af kryddor öfver

hjässan.
4 Ett slags tunn taft.

6 Här menades med drick en infusion.



För Piller Massa af aff 3 å 4 Lod

För Lattwerg 1
aff 1

Dito af 4 til 8 Lod

För en Salfwa aff 2 Lod

För en Mixtur aff 1 Qwarteer

Dito aff ett hälft Qwarteer

För en Bolus medh Guld öfwer ..

Dito utan Guld

För en Purgerdrick på en gång ..

173

Dl. ör.

24

16

8

3

8

4

6

4

6

Några prisuppgifter å rekvisita finnes ej upptagna i

taxan.

Såsom allmänna regler gällde slutligen:

I. »Allt hwad som sällies Skålpundtahls till ett fierden-

dehls Skålpund, blifwer såldt för bättre kiöp, än när som

sällies Lodtahls.

II. Såsom månge utländske Wahrur offta stiga eller

falla i Prijset, hwilke med en Stierna äre tecknade; Alltså

lärer Collegium medicum opsicht hafwa, at sådant Prijs

åhrligen jänckas.

III. På det ey må wara obekant främmandom Wärde
af Swenska Mynte; Så påminnes här at en Koppar-daler

giör siette deelen af en Rijksdaler, och et Kopparöre giör 32

deelen aff en Koppardaler».

Taxan, som efter företalet namugifver de 27 läkare

från olika delar af riket, hvilka tagit befattning med dess

utarbetande, meddelar äfven uppgift på de 9 apoteksinne-

hafvarne i Stockholm jämte namnen å deras apotek. Den
afslutas med en förteckning på de svenska läkemedels-

namnen.

Ehuru medicmalordningarna föreskrefvo, att alla apo-

tekare skulle rätta sig efter den publicerade taxan, ansågo

sig dock många af apotekarne i landsorten icke skyldiga

att följa priserna i densamma, då taxan, såsom titeln äfven

1
Electuarium.
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angifver, närmast var afsedd för apoteken i Stockholm.

1

Collegium medicum synes äfven hafva varit af den åsikten,

att apoteken i landsorten, som hade svårare att anskaffa

sina varor, borde hafva rättighet att sätta högre priser å

dem, än taxan angaf. Enligt protokoll d.
n

/2 1705 beslöt

sålunda kollegium, att »då apothekarene uti andra städer

icke kunna besvärja den Stockholmska taxan, emedan deras

varor kosta dem mera, denna punkten om taxan uti eden

skulle förändras». Då enligt kollegii protokoll d.
14

/2 1706

apotekaren i Västerås blifvit anmäld för det, att han åsatte

sina medikamenter högre pris än Stockholmstaxan påbjöd,

blef det resolveradt, att han skulle få pålägga sina varor

pris, som voro 25 % högre än dem, som stodo upptagna i

nämnda taxa.

Den anbefallda årliga granskningen af taxans priser

blef ej alltid verkställd. Detta hade till följd, att Collegium

medicum år 1702 erhöll påminnelse af stadsfysikus i Stock-

holm om, att de »stigande och fallande» apoteksvarorna

enligt medicinalordningarna borde »modereras». Med an-

ledning häraf beslöt kollegium, att sådan granskning hädan-

efter skulle ske två gånger om året nämligen i maj och

september. Senare beslöt kollegium, att taxan skulle öfver-

ses i april och oktober, samt att apotekarne skulle lämnas

tillfälle att uppgöra förslag till ändringar. »Sedan skulle

så många exemplar renskrifvas, som apothek äro, af syndico

underskrifvas och apothecarene tillsändas». 3

Af Collegii medici protokoll d.
27
/io 1705 framgår, att

kollegium äfven tagit i öfvervägande huruvida icke vid

taxans reviderande de provisorer, »som måste swara för

deras patroneslers egendomb, böra wara med tilstädes, hwil-

ket tycktes wara billigt och kunde det sålunda låtha giöra

sig at apothekarene såtto och provisorerne stogo, dock skulle

sådant först med apothekarene communiceras». Apotekarne

1

I de svenska Östersjöprovinserna synas andra taxegrunder hafva

tillämpats. För Riga gällde exempelvis en helt annan taxa.
2

Collegii medici protokoll d. **/
2 1708.
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afböjde emellertid förslaget, emedan »apothecarene dem ej

högre än gesäller kunde considerera, utan de borde rätta

sig efter det som Collegii deputerade iempte ofvannämnbde

apothekare uti taxan förändrade».

Någon grundligare revision af taxan torde dock ej hafva

kommit till stånd förr än kollegium år 1725 på kunglig

befallning för ändamålet tillsatte en kommitté af tre dess

ledamöter och tre apotekare. Resultatet af kommitténs ar-

bete blef ett förslag till ny taxa, som af kollegium afläm-

nades till K. Maj:t d.
19A 1726. I en skrifvelse, som bifo-

gades förslaget, sade sig kollegium hafva genomgått »hela

materiam medicam så af simplicibus som compositis och

möjeligast sökt priset på medicamenterne således att mode-

rera att ingen måtte hafva fog sig deröfver att besvära».

En förteckning öfver nyare läkemedel, som ej förut varit

taxerade, bifogades äfven förslaget. I K. br. d. Vö 1726

fastställdes kollegii förslag »förblifvandes alla simplicia och

composita, som icke på denna till Oss öfversända uppsats

äro uppförda i de pris de tillförende varit och i den förra

medicinaltaxan finnes utsatt».

Kollegium underrättade landshöfdingarne genom cirkulär

om detta K. Maj:ts beslut, »hwarefter apothecare här i

staden så wähl som annorstädes i lähnen böra sig rätta,

dock med den åtskilnad, att apothecare i lähnen därwid

njuta den förhöjningsprocent till godo, hwilken dem af

K. Maj:t i nåder blifwit förundt». Denna taxa blef aldrig

tryckt utan utdelades på det sätt, att hvarje landshöfding-

ämbete erhöll ett skrifvet exemplar, hvilket sedermera kunde

efter behag afskrifvas i landskansliet. En gemensam medi-

cinaltaxa var alltså påbjuden för hela riket, men den kunde

dock ej till följd af det sätt, hvarpå den publicerades, blifva

vidare effektiv.

Klagomål öfver densamma begynte äfven snart yppa
sig, och redan i K. resolutionen på Ständernas besvär af

d. u
/i 1731 anbefalles Collegium medicum »att öfverse

medicinaltaxan och lämpa priset efter markegången för



176

sjelfva ingredientierna samt att hålla hand deröfver, att de

ej måtte sälja sina medicamenter dyrare än deri föreskrifves».

Kollegium synes emellertid ej förr än 1736 på allvar hafva

begynt sysselsätta sig med utarbetandet af en ny taxa.

D. 2 nämnda år blefvo nämligen fyra apotekare tillkallade

för att gemensamt med kollegium öfverlägga om den nya

taxan. Ofriga apotekare ägde äfven rättighet att angående

densamma inkomma med anmärkningar. Något senare an-

modades apotekarne dessutom, att till kollegium inlämna

prisuppgift på alla medicinalier, hvilka, utan att vara i taxan

upptagna, användes i dagligt bruk samt ytterligare d. V2

1738 att till kollegium uppgifva sammansättningen af »de

usualibus, som de i sin förteckning uppfört».

Angående det språk, på hvilket företalet till den nya

taxan borde skrifvas, heter det i protokollet d.
17

/6 1738:

»Discurerades om förtahlet skulle skrifvas på latin, efter

som i den förra så wore skiedt och ilacka uttydare kunde

annars taga sig tilfälle at utskrika Collegium som det nu

eij wågade sig ther till så wäl som förr, men wardt dock

beslutit att det skulle skie på swänska efter det eij är för

de lärda, utan för allmänna hopen till nödig efterrättelse

och en förordning biuder at allt hwad som kommer at

expedieras i kongl. Collegierne bör skie på modersmåhlet,

warandes eij heller illwilliares obillige omdömen wärde att

komma i consideration».

Först 1739 blef kollegii förslag färdigt. I skrifvelse

d.
18A samma år anmälde Ständerna, att de till öfverseende

haft det af Collegium medicum författade projektet till ny

medicinaltaxa, hvarefter K. br. af d.
2U

/s 1739 till Collegium

medicum förklarade, att »som Riksens Ständer dervid ej

haft något att påminna, utan detsamma gillat och bifallit,

alltså warder berörda taxa härhos till Eder återsänd med
nådig befallning att I dragen försorg det den genom trycket

utan fehl må utkomma». Taxan trycktes dock först år 1741

med titel »Catalogus et Valor medicamentorum in officinis

pharmaceuticis Regni Svecice prostantium. Taxa, hvarefter
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alla medicamenter och wahror på apotheken i Sveriges

Rijke befindtelige böra försäljas. Faststäld af Riksdagen

åbr 1739».

Taxan, den första för hela riket gällande medicinal-

ocb laborationstaxa, som blifvit utgifven i tryck, var affattad

på latin och svenska och hade ungefär samma omfattning som

1699 års »Catalogus et Valör medicamentorum». Endast

taxans företal, af hvilket man emellertid får en god upp-

fattning om principerna för densammas uppställning, må
bär till sina hufvuddrag anföras. Sedan kollegium till-

kännagifvit, att taxan blifvit gillad af Riksens Ständer och

stadfästad af Konungen, heter det: »Man wil förden skul

allenast til allmän underrättelse nämna at denna nya Taxa,

hwilken innehåller wid pass Twåtusende Persedlar, är efter

yttersta förmågo och nogaste samvete, til så skäligt prjs

lämpad, at ingen, om hwad til Medicinalier hörer grundelig

kunskap ägande, skal finna annat, än at de siuke i gemen
kunna för billigt prjs erhålla nödige Läkemedel, och tilljka

Apothekarena i stånd blifwa, med wederbörlige Medicinalier

at förse och til det allmännas tienst beständigt wid macht

hålla sine apothek, allenast de krafteligen blifwa beskyddade

wid de Kongl. Priwilegier och förmåhner, som theras Societet

nådigst förlänte äro, samt ei belastade med nya swårigheter

och pålagor».

Sedan taxan därpå kungjorts till efterlefnad för alla

rikets apotekare utan undantag, heter det i fortsättningen:

»Och ehuruwäl priset i denne wid jämförandet med den

förre, långt lindrigare och skäligare befinnes, i anseende til

de mångfaldige swårigheter, utom penningarnes och wäxelns

förhöjning, med mera, som Apothecarena tjd efter annan

måste erfara, emot de åhren när Medicinal Taxan första

gången inrättades; så äre de doch ei mindre efter Eed och

samvete plichtige at til de nödlidande siukas oumgänglige

behof endast underhålla och försälja sådane Simplicia eller

enckla wahror, hwilka äro de utwaldaste och nyttigaste i

3itt slag samt tilbörligen skötte och förwarade: Composita

Farmaciens historia. 1

2
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och prseparata eller de tilredde och blandade böra äfwenwäl

bestå af sådana utwalda Simplicia, och wara med största

achtsamhet och bästa förstånd efter konsten beredde. Chy-

mica eller de genom eld och wärme tilwärkade Hälsomedel

böra likaledes til underdånigt följe af Kongl. Medicinal-

förordningarne, af them sielfwe som Eedsworne och tilför-

litelige Apothekare eller under theras egen granlaga uppsicht

förfärdigas och icke för bättre kiöps skull, med mindre eller

utan säkerhet ifrån främmande orter införskrifwas, ei heller

genom andra handlande, hwilka om theras rätta egenskap

ingen grundelig kunskap liafwa kunna på ett eller annat

sätt anskaffas: Med ett ord: alla i Apotheken befintelige

Hälsomedel böra wara sådane, om intet det ädla lifwet och

dyra hälsan, de oskattbara Guds gåfwor skola fahra under-

kastas af odugelige Medicamenters brukande, at om deras

rätta beskaffenhet både läkaren och den siuka, kunna sig

hos Apothekarena så tryggeligen försäkra, at de blinde så

wäl som de klarögdaste, de okunnige så wäl som de erfar-

naste dermed werkeligen belåtne äro».

»Emedan under the Wahror, hwilka äfwen hos Krydd-

krämare lofligen finnas och allmänt försäljas, serdeles Spe-

cerier, som oftast neppeligen gifwas mer än en tjugonde

del af sådan godhet som til läkedom nödwändigt erfordras,

ty äro de med största fog något högre taxerade».

»I synnerhet har man winlagt sig at bringa de Läke-

medel til lägsta priset, som dageligen brukas och af de

fattige eller mindre förmögne mäst och oftast behöfwas.

Til Apothekarenas någorlunda lindring theremot och nödiga

bibehållande, har Collegium funnit sig föranlåten at aldeles

utesluta en stor del onyttige perzedlar, hwilka härtils fåfängt

ökat theras möda och kostnad». Ett flertal medel, som

endast vid efterfrågan behöfde anskaffas voro tryckta med
kursiv stil, hvarjämte de utländska läkemedel, som »under-

stundom til priset ansenligen stiga eller falla», voro försedda

med »Mercurii 5 tekn i stället för den tilförne brukte Stier-

nan, at dymedelst tilkännagifwa ostadigheten; dock har
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Collegium med them tagit ett så skäligt medium eller

mellanpris, at ganska sällan ock få af them lära behöfwa

ändring underkastas».

»Wid örterna har Collegium funnit nödigt at utmärka

them som ifrån stiälckar och gröfre delar ränsade brukas

böra; i ty de renare bladen och finare delar, såsom krafti-

gare, äro mer at nyttia til inwertes, och the öfrige med
gröfre stielckar och alt, för mindre kostnad skul, til utwertes

läkedom».

»Man har äfwenledes til Örters och Blommors utmät-

ning achtat nyttigt och tienligare, at endast betiäna sig af

Wigt i stället för det af ålder brukelige sättet med »manipel»

(handfull) och »pugill» (nypa); emedan hwar och en således

kan wara säker om, at alltid få lika mycket och intet något

ankomma på utmätarens större eller mindre händer».

Kollegium afslutar företalet med följande ord: »Således

kunna nu alla som åstunda, med fördel lätteligen betiäna

sig af detta för Kongl. Collegium så mödosamma som för

det allmänna nyttiga arbetet, i det at hwarjom och enom
theruti tilägnas hwad honom med rätta tilhörer, och dy-

medels förekommas de mångfaldiga dels grundade och dels

ogrundade klagomål öfwer Läkemedlens oskäliga dyrhet,

som man härtils måst förnimma».

Oaktadt den nya taxans upprättande, dröjde det icke

länge, förr än ånyo klagomål förnummos öfver medikamen-

ternas dyrhet och olika pris å apoteken. Kollegium under-

lät nämligen allt fortfarande att, såsom medicinalordnin-

garna föreskrefvo, revidera priserna å de varor, som stigit

eller fallit i värde, hvilket åter hade till följd, att apote-

karne hade svårt att alltid följa taxans priser. Det oaktadt

afiäts d.
9
/4 1752 ett K. br. till Collegium medicum »att

hålla noga och alfwarsam hand deröfwer att sådan oskick

må wara hämmadt», och apotekarne i Stockholm blefvo

uppkallade inför kollegium. Härvid förklarade de emellertid x

,

1

Collegii medici protokoll <1.
u

/6 1762.
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»att de alla hålla sig efter taxan så mycket som möjeligit

är, men att numera en dyr konsumtionsaccis

1

är pålagd

sedan taxan upprättades, så att, när den tiden gafs 360

dal. smt för ett oxehufvud bränwin, nu betalas 900 dal.

samma mynt, andra medicinalier att förtiga; äfwen äro

andra afgifter drygare än förr. Medan andre handlande få

höja sin wara efter inkiöpet, utgifter och afsättning, utan

taxa och utan procents afläggande, är en sådan handels-

frihet för apothekare inskränkt och kunna de således ej

komma ut att sälja efter taxan, hwarför de ock begärt

ändring i taxan. Att ett och samma recept kunna debiteras

olika på olika apotek, har sin grund deruti, att någon apo-

thekare kommer öfwer ett parti och får det för drägligare

inköp, hwarigenom han kan sälja det billigare».

Apotekarnes klagomål åstadkom äfven, att Riksens

Ständer d.
3% 1752 medgåfvo Apotekaresocieteten i Stock-

holm befrielse från konsumtionsaccis och extra licens för

utifrån kommande simplicia, som hörde till materia medica.

Ständerna hemställde emellertid tillika, »att apotekaretaxan

blefve med det första öfversedd och efter nuvarande pris

jemkad samt att den apothekare, som öfverskred taxan borde

gå sitt apothekareprivilegium förlustig». Denna straffpåföljd

stadfästades sedermera genom K. br. d.
3% 1756, som dess-

utom stadgade, att äfven landsortens apotekare skulle vara

befriade från konsumtionsaccis och extra licens, hvilken

lindring hittills egendomligt nog endast varit gällande för

apotekarne i Stockholm.

På grund af Ständernas ofvan anförda hemställan ägde

en partiell omarbetning af medicinaltaxan rum. Härigenom

fick man en modererad taxa, som stadfästes af K. Maj:t

d.
17

/i 2 1754, och som i sinom tid utsändes ej allenast till

alla apotekare utan äfven till provinsialläkarne och magistra-

1 Genom påbudet d.
1
/i 1747 liade nämligen apotekarne blifvit

ålagda att erlägga en konsumtionsaccis af 10 °/o & a^a uiaterialier och

2 °/° i extra licens. D. 29
/8 s. å. förordade Collegium medicum, ehuru

utan resultat, hos K. Maj:t att den förra afgiften måtte upphäfvas.
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ten i de städer, där apotek funnos inrättade. Nytt för denna

taxa var, »att på hvarje så kalladt recept bör utsättas med
tydliga nummer och bokstäfver, hvad medikamentet kostat

och ej med tillförene brukeliga obekanta tecken, på det att

de upriktige således måge befrias från oskiälig misstanka

och de egenyttige brottslige så mycket lättare röjas och

välförtjent straff undergå».

Apotekarne voro emellertid ej tillfreds med de gjorda

taxeändringarna utan begärde redan 1757 \ att taxan ånyo

måtte revideras. D. 2A 1760 gjordes en liknande framstäl-

lan, som gick ut på, att »med afseende på den dyra tiden,

handelns osäkerhet och den höga vexelkursen», 1739 års

taxa borde helt och hållet omarbetas. Ehuru apotekarne

nu på kollegii uppmaning inkommo med förteckning öfver

de prisförändringar, som apoteksvarorna undergått sedan

1755, förföll hela saken för denna gång.

D. Vio 1764 inlämnade Apotekaresocieteten i Stockholm,

på uppmaning af Collegium medicum åter ett förslag till

omarbetning af taxan, hvilket dock ej heller måtte hafva

vunnit vederbörandes bifall, ty d.
23

/i 1766 finner man, att

apotekarne ånyo begära en taxeförhöjning, denna gång med
100 % af priserna i 1739 års taxa, »emedan», som det heter

i skrifvelsen, »vexelkursen, som då var 36 mark, nu är

emellan 72 och 85 mark, oberäknadt de varor, som sedan

den tiden stigit öfver 100 %». Alla apotekarnes klagomål

tjänade emellertid till intet, oaktadt de slutligen i så mån
sänkte sina fordringar, att de erbjödo sig försälja alla i

Sverige vildt växande eller odlade medicinalväxter mot en-

dast 50 % förhöjning af taxans dåvarande priser, då icke

missväxt inträffade.

Först då ett K. br. d.
21
/r 1773 anbefallde Collegium

medicum att inkomma med förslag till ny och efter om-

ständigheterna lämpad medicinaltaxa, grep kollegium sig på
allvar an med ärendets behandling. Ett förslag till ny medi-

1

Collegii medici protokoll d. °/n 1757,
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cinaltaxa kunde nu ganska snart framläggas af Collegium

medicum, och blef detsamma fastställdt af K. Maj:t d.
24

/io

1776. Den nya taxan, benämnd »K. Maj:ts nådiga Medi-

cinaltaxa», offentliggjordes dock, på grund af den då före-

stående myntrealisationen, ej förr än d.
6
/s 1777 tillsammans

med den då äfven för läkare och kirurger utfärdade taxan.

Det var naturligt, att 1777 års medicinaltaxa skulle få

ett betydligt modernare utseende än den föregående, upp-

ställd som den var med ledning af Pharmac. svecica Ed I,

bvilken på sin tid ansågs vara Europas mest rationellt af-

fattade farmakopé. I taxan, som upptager vid pass halfva

antalet läkemedel mot den föregående, finner man för första

gången priser för pulvriserade droger. Laboratioustaxan är

uppställd ungefär såsom föregående men är dock något

moderniserad. Bland nyheter märkas »pro labore» angifvet

för pulvrisering af droger, för beredning af emulsioner och

för dispensering af pulver i hvitt papper eller vaxpapper,

vidare angifves pris å medicinglas, hvarjämte slutligen upp-

tages ersättning för öfverbindning af flaskor och burkar vid

expedition. Laborationstaxan upptager äfven priserna å

klistirrör och »klistirblåsa» samt ersättning för lån af dessa

»appareiller».

Den nya medicinaltaxan afslutas med »Underrättelse

för allmänheten», i hvilken kollegium säger sig »så mycket

sorgfälligare hafva vårdat allmänhetens rätt, som, ehuru

räknevärdet på myntet sedan 1739 blifvit till 100 procent

förhögdt är dock thenna taxa i allmänhet endast 50 procent

högre, hvarunder ock några persedlar finnas, hvilka litet

eller aldeles intet äro stegrade; Collegium har tillika sedt

på Apothekarnes skäliga utkomst, at the öfver hela Riket

kunna och böra lemna fullgoda och upriktiga Medicamenter

efter thenna Taxas tydeliga innehåll».

Egentligen skulle endast de i Pharmac. svecica Ed I

förekommande medlen hafva upptagits i taxan, »men som

gammal vana i allmänhetens förtroende torde länge bibe-

hålla vissa gamla compositioner, hvilka i the citerade Phar-



183

macopéer icke finnas, äro ock the tillika, fast med § tekn

utmärkte samt näst härefter, Apothekarne til ovilkorlig efter-

lefnad, beskrefne, på thet en likhet, äfven them emellan

öfver hela Riket må vara». De i Ph. pauperum upptagna

läkemedlen voro i taxan betecknade med ph. p. De ut-

ländska drogerna med variabelt pris voro åter försedda med
tecknet §. En stjärna vid ett namn angaf, att medlet skulle

beredas för tillfället, under det att tecknet f medgaf de

mindre apoteken rätt att endast vid anfordran hålla dessa

varor i förråd.

Till sist föreskref kollegium, att: »Therest en Medicus,

til vissa medels noga utrönande, vil för någon tid hafva et

eller annat sit compositum doldt för allmänheten bör dock

Apothekaren thet ingalunda högre taxera och försälja, än

hvad thenna Taxa föreskrifver», och var han skyldig, att

vid anfordran till Collegium medicum insända kompositionen

jämte dess pris i och för granskning, med påföljd af 50

dalers böter, om taxan befanns hafva blifvit öfverskriden.

Ända till dess 1819 års medicinaltaxa trädde i kraft,

förblef ofvannämnda taxa gällande ehuru med en mängd

ändringar och tillägg.

Genom K. br. d.
6
/s 1777 hade i sammanhang med

den nya taxans utgifvande äfven bestämts, att när medika-

menter af »ostadigt värde» kunde säljas under taxans priser,

skulle detta kungöras för allmänheten, men så snart priset

behöfde höjas, »åligger det Collegium att sådant först hos

K. Maj:t anmäla och nödigt tillstånd afbida». Rättigheten

för Collegium medicum att allt efter omständigheterna för-

ändra priset å vissa apoteksvaror hade alltså upphört, men
då på grund häraf klagomålen från apotekarnes sida blefvo

allt talrikare, föreslog kollegium i skrifvelse d.
22

/io 1781

en efter omständigheterna lämpad jämkning i priset på de

medicinalier, hvilka antingen voro eller hädanefter kunde

blifva underkastade oförmodad höjning i inköpspriset.

Genom K. br. d.
1 V12 s. å. afböjde dock K. Maj:t denna

kollegii framställning, »helst som erfarenheten visat, att
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sådana förhöjningar, beviljade någon tid, förblifva bestän-

digt äfven sedan orsakerna dertill uphört».

Genom K. brefven d.
12/n 1795 samt d.

12U 1799 med-

gafs dock slutligen på apotekarnes ytterligare begäran en

sådan jämkning, »på det hwarken Apothekarne måge stadna

för et obilligt lidande, och ej heller Wåre trogne Under-

såtare wara i owisshet om erforderlig tilgång på de Läke-

medel, som wid förefallande sjukdomar böra dem å Apo-

theken tilhanda hållas».

Ett af Collegium medicum d.
27
/io 1800 inlämnadt förslag

till »ytterligare jemkning af 1777 års medicinaltaxa» stad-

fästes af K. Maj:t d.
2% 1801. Det utgör en fullständig

omarbetning af densamma, upptagande alla de i Pharmac.

svecica Ed IV samt Pharmac. militaris och pauperum offici-

nella medlen. Ehuruväl kollegium samtidigt erhöll bemyn-

digande att årligen öfverse taxepriserna, förblef denna taxa

oförändradt gällande till d.
26
/e 1806, då ett fåtal droger

genom kollegii kungörelse erhöllo ändrade priser.

På grund af dels de svårigheter för importering af

läkemedel, hvilka uppstodo genom 1808 års krig, och dels en

framställning från Apotekaresocieteten i Stockholm, medgafs

sedermera genom kollegii kung. d.
15

/9 1808 en allmän för-

höjning med 50 % å priserna i 1801 års taxa, hvarjämte dess-

utom priset å vissa medicinalier något förhöjdes. Efter

Apotekaresocietetens hörande stadgades dock sedermera

genom Collegii medici kungörelse d.
28

/ö 1810 en nedsättning

i priserna vid rekvisition å större partier af ett fyrtiotal

apoteksvaror. Ej långt före denna första officiella bestäm-

melse om tillämpning af rabatt vid försäljning af läkemedel

i större kvantiteter, utkom äfven d.
3%2 1809 en kollegii

kungörelse, innehållande bestämmelser för tillvägagångssättet

vid rekvisition af medikamenter å allmän räkning. Dessa

bestämmelser äga ännu tillämpning i sina hufvuddrag.

På grund af krigen fortfor emellertid för apotekarne

svårigheten att förse sig med det nödiga förrådet af läke-

medel. Sålunda blef 1810 ett fartyg, som förde medicinalier

<-*
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till apotekarne i Stockholm, uppbringadt af en engelsk

kryssare, och först på hösten 1811 lyckades det utrikes-

ministern att utverka tillåtelse till dessa medicinaliers af-

hämtande från England, hvilket skedde af ett svenskt fartyg.

Under sådana förhållanden såg sig Apotekaresocieteten d.
29

/i 2

1810 nödsakad att hos Collegium medicum »insinuera» om
taxans höjande med 50 %, en begäran, som äfven vann

kollegii förord hos K. Maj:t. I anseende till ofördelaktiga

konjunkturer i handel och sjöfart samt till »de hinder, hvar-

med sjöfarten är besvärad» och de i följd däraf drygare

transportkostnaderna, beviljade Regeringen också genom

K. br. d.
16
/ö 1811 en förhöjning af taxans priser dock

endast till 33 l
/s % samt allenast för utländska droger och

medicinalier. Collegium medicum erhöll emellertid förstän-

digande, att, så snart förändrade omständigheter medgåfvo

en minskning i den beviljade förhöjningen, anmäla detta

hos K. Maj:t.

Det faller af sig själft att alla dessa förändringar i 1801

års taxepriser skulle åstadkomma förvirring i taxationen å

apoteken samt orsaka svårigheter vid revisionen af medika-

mentsräkningarna. Då därjämte en del kungörelser och

cirkulär angående taxeändringarna ej längre voro att tillgå

i tryck, fann sig Collegium medicum föranlåtet att utgifva

1812 års »sammandrag af gällande medicinaltaxor», hvilket

sammandrag därefter förblef gällande till 1819, då ny medi-

cinal- och laborationstaxa utkom i sammanhang med nytt

apotekarereglemente.

Särskildt med hänsyn till arméns och flottans behof

hade, som ofvan nämnts, genom kungörelse d.
28

/s 1810 en

prisnedsättning stadgats vid rekvisition af större kvantiteter

af vissa läkemedel. Denna princip ledde slutligen till infö-

rande af bestämd rabatt vid leverans af läkemedel till staten.

K. br. d.
3A 1812 gaf sålunda Collegium medicum rätt, att

på entrepenadauktion för kronans och allmänna sjukhus-

inrättningars behof utbjuda leveranser af medicinalier »under

ett års tid i sender åt den apotekare i hvarje ort som gör
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minsta anbudet under det i taxorna utsatta priset». Enligt

protokoll d. 5
/s 1812 beslöt också Apotekaresocieteten i Stock-

holm »att enl. Collegii medici annons om levererande af

medicin till bästa pris» medgifva 12 Va % rabatt under

taxan vid större parti.
1

I sin skrifvelse till kollegium yttrar

societeten vidare, att »hvar och en, som har känsla för sitt

fädernesland, med nöje bör göra de uppoffringar, som stå

i dess förmåga» samt framhåller, att »undertecknade, som
tro sig härvid icke hafva gjort annat än hvad hvarje god

medborgare vid ett dylikt tillfälle åligger, önska sig derför

ingen annan belöning, än att detta anbud måtte anses så-

som en uppoffring och icke gifva anledning till en allmän

och fortfarande nedsänkning i medicinaltaxans fastställda

priser, emedan häraf skulle uppkomma ett allt för kännbart

lidande för de öfrige apotekarne i riket».

1812 års sammanfattning af medicinaltaxorna var natur-

ligtvis endast att betrakta såsom en interimsåtgärd, tills ny

medicinaltaxa kunde hinna utarbetas. Att Sundhetskollegium

äfven insåg nödvändigheten af en fullständigt ny taxa, fram-

går af dess skrifvelse d.
24
/s 1813 till Apotekaresocieteten i

Stockholm, i hvilken detsamma säger sig hafva beslutat

taxans reglerande samt anmodar societeten att inkomma
med förslag härtill. Ett dylikt förslag inkom äfven samma
år från Apotekaresocieteten, men det blef ej allvar af saken

förr än år 1816, då kollegium samtidigt med att man var

betänkt på utgifvandet af både en ny farmakopé och ett

1 Redan förut torde någon gång liknande anbud hafva blifvit gjorda

från Apotekaresocietetens sida. Collegii medici protokoll d.
25
/b 1701

omnämner sålunda, att samtliga apotekare i Stockholm till Krigskollegium

ingifvit erbjudande »att fylla och fournera fältkistorne» med läkemedel

till billigare priser, än hvad taxan upptog. Kollegium, hvars betänkande

infordrades, förklarade sig emellertid frukta, »att derunder måtte vvara

något privat intresse, i det at medicamenterne eij göras så upriclitige,

som fordras eller priset å somhliga vvahror och medicamenter förliöjes,

fast än detta i somhliga förminskas eller apothecarene så medels sig

sjelfvva så ruinera, att de intet finnas capable til sådane stora depenser

och omkostningar, som dertil fordras».
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nytt apotekarereglemente, lät anmoda societeten att utse

»ledamöter för Comittén till taxans upprättande». D. s%
1816 blefvo af societeten till kommittéledamöter utsedda

följande apotekare (sedan P. Gillberg afsagt sig) O. J.
o

Cöster, J.- D. Abekg, C. Göransson och C. F. Ringqvist.

Först tre år därefter var kommittén färdig med sitt

arbete. På grundvalen af dess förslag blef emellertid d.
25

/s

1819 »K. Maj:ts i nåder fastställda Medicinal Taxa» utfärdad.

Uppställd på samma sätt som 1777 års taxa, skiljer den sig

hufvudsakligen från denna genom en långt mera omfattande

och detaljerad laborationstaxa. Omkring dubbla antalet

taxerubriker äro upptagna, hvarjämte ofta flera underrubri-

ker förekomma till dessa. »Digestion af ämnen uti spiritus

och dylikt, som fordrar noggrann tillsyn» upptager ej mindre

än 7 olika tidslängder, hvar och en af dem omfattande 5

olika stora kvantiteter. Vid »destillation utur kopparpanna

med imkylare af hvad sort som hälst» beräknas denna efter

9 olika kvantiteter och »destillation ur glasretort» taxeras

efter 7 olika storlekar å retorterna. »Destillation utur tubu-

lerad retort» betingar högre pris, och en särskild rubrik upp-

tager destillation ur jämretort. Operationen glödgning om-

fattar under särskilda rubriker glödgning i lerdegel samt i

degel af äkta porslin, silfver eller platina etc.

I slutet af taxan voro till vederbörandes efterrättelse

sammanförda några stadganden, af hvilka dock en del redan

förut blifvit tillämpade. Dessa stadganden voro:

l:o) att inga andra än behörigen justerade vikter fingo

användas å apotek.

2:o) att apotekarne voro skyldiga att å recept utsätta

priset för hvarje komposition särskildt, hvarjämte den ex-

pedierande skulle utsätta sitt namn å signaturen.

3:o) att kollegialräkningar skulle affatta-s etter ett visst

formulär.

4:o) att Sundhetskollegium årligen eller så ofta »bety-

delig förhöjning eller minskning i priserna på Droguer sig
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yppar» skulle öfverse taxan och hos K. Maj:t föreslå nödiga

ändringar.

5:o) att vid större behof af medicinalier, som af all-

männa medel skulle betalas, priserna borde modereras, och

leveranserna hälst ske genom entrepenadauktion emot vissa

procents rabatt.

Ehuru K. Maj:t i företalet till denna 1819 års taxa

förklarade sig hafva fastställt ett »i underdånighet anmält,

på säkra försök och beräkningar grundadt förslag till en

förnyad Medicinaltaxa», anhöllo dock apotekarne i Stock-

holm redan i början af 1820 om förhöjning i denna taxa,

som i vissa afseenden icke ansågs vara tillfredsställande.

Apotekarne androgo äfven, att sedan kommittén aflämnat

sitt förslag till taxan, så hade endast en apotekare varit i

tillfälle att deltaga i de öfverläggningar, som Sundhets-

kollegium haft om densamma.

Denna begäran afslogs dock af K. Maj:t, och ehuru en

granskning af taxepriserna hvarje år blef företagen, fann

sig kollegium ej föranlåten att vidtaga några ändringar i

taxan förr än på hösten 1826, då så betydliga förändringar

i kurs, inköpspris och tullafgifter ägt rum, att en revision

af densamma var oundviklig. Då äfven flera nya läkemedel

kommit i bruk, synes egentligen en fullständig omarbetning

af taxan hafva varit af behofvet påkallad. Kollegium före-

slog emellertid endast de nödvändigaste prisförändringarna,

hvilka äfven genom K. kung. d.
23

/i 1827 blefvo stadfästade.

Såsom delegerad från Apotekaresocieteten hade i denna

revision deltagit apotekare A. Pripp.

En viktig förändring i 1819 års taxa medförde dock

denna taxerevision, i det att § 5, som gällde lämpligheten

af entrepenadauktioner å medikamentsleveranser för statens

behof, upphörde att äga laga kraft. Denna paragraf hade

väckt mycket ondt blod och orsakat inbördes splittring

bland isynnerhet Stockholms apotekare, i det att dessa mån-

gen gång utom rimlighetens gränser underbjudit hvarandra
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vid auktionerna. 1 D. 23
/i 1827 hade Apotekaresocieteten

fördenskull ingått till K. Maj:t med anhållan om ändring

af § 5 i taxan, hvilket ledde till att K. Maj:t förordnade,

att »leverans af läkemedel till allmänna sjukinrättningar

samt för arméns och flottans behof skall alltid verkställas

med 10 % rabatt å apothekarens sida, under gällande me-

dicinaltaxa, då leveransen för ett år icke öfverstiger 125

Riksdaler; men när leveransen går högre än sistnämnda

summa, bör apothekaren vara skyldig vidkännas 15 % rabatt».

Vederbörande sjukhusstyrelser voro sålunda ej längre

skyldiga att utbjuda medikamentsleveransen på entrepenad

utan ägde att efter egen pröfning öfverlåta densamma åt

den apotekare, af hvilken man med största säkerhet kunde

vänta, att läkemedlen skulle erhållas till fullgod beskaffen-

het, till erforderliga kvantiteter och med minsta tidsutdräkt.

När det gällde anskaffande af större partier läkemedel för

landt- eller sjöförsvaret, ville K. Maj:t därom i hvarje sär-

skildt fall bestämma. Enligt K. br. till Sundhetskollegium

d.
2V6 1829 utsträcktes sedermera stadgandet om rabatt

äfven till leverans af medicin för den allmänna fattigvården.

Ehuru nämnda K. kung. d. 23
/i 1827 faktiskt befriat

vederbörande från skyldighet att anställa entrepenadauktio-

ner å medikamentsleveranser, förekommo sådana dock ännu

en ganska lång tid. Enligt Apotekaresocietetens direktions

protokoll d.
19

/s 1840 framlade nämligen ordföranden denna

dag till öfverläggning det sakförhållandet, att apotekarne i

riket »länge varit föremål för missaktning, förnämligast

orsakad af den ledamöterna emellan rådande split och afund,

hvilken hufvudsakligen underhålles af de entrepenadauktio-

ner å medikamentsleveranser, som ännu fortfara». I skrif-

velse till Sundhetskollegium sökte direktionen sedermera

ändring uti detta förhållande, på hvilken anhållan kollegium

dock ej aflät något svar. Entrepenadauktionerna upphörde

emellertid så småningom.

1 Se närmare angående detta sid. 92.
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Närmast på grund af den sänkning i taxepriserna, som
blef en följd af att sjunde editionen af Pharmac. svecica

gjorde en mängd preparanda till köpvaror, blef genom
K. br. d.

25
/2 1 8 70 den stadgade rabatten, vid medikaments-

leveranser till allmänna inrättningar, slutligen upphäfd.

*

Trots ofvannämnda revision af medicinaltaxan år 1827

voro emellertid de taxegrunder, efter hvilka medicinaltaxan

årligen omräknades, desamma som för 1819 års taxa, och

apotekarne ansågo sig därför fortfarande hafva skäl till

missbelåtenhet. I sammanhang med begäran om nytt apo-

tekarereglemente inkom Apotekaresocietetens direktion där-

för d.
2
/s 1831 till K. Maj:t med anhållan om utarbetandet

af ny medicinal- och laborationstaxa. I skrifvelsen klagas

öfver, att de utländska varorna betydligt fallit i pris, och

att vinsten, som stode i förhållande därtill, blifvit mindre,

under det att apotekarnes omkostnader afsevärdt ökats.

Apotekarne finge därför icke någon skälig ersättning för

sin mödosamma och ansvarsfulla befattning, och vore det

fara värdt, att ett flertal af dem skulle komma att sakna

sin nödiga utkomst under förhandenvarande förhållanden.

Med anledning af denna skrifvelse tillsatte Regeringen

d. 1831 en kommitté med uppdrag att utarbeta förslag

till nytt apotekarereglemente och taxa, i hvilken kommitté

äfven den berömde forskaren, J. J. Berzelitts, blef medlem.

Sedan Berzelius emellertid afsagt sig uppdraget, rekonstrue-

rades kommittén, och då den år 1832 i mars återupptog

sitt arbete, bestod den af medicinalrådet M. af Pontin,

professorerna P. F. Wahlberg och C. G. Mosander, kom-

merserådet O. Bergius samt apotekarne P. A. Gillberg

och A. Pripp.

Kommittén blef d.
27A 1835 färdig med sitt förslag.

Sedan K. Maj:t remitterat detta till Sundhetskollegium,

öfverlämnades det till Apotekaresocieteten för erhållande af
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dess yttrande. Frågan var därefter före på det allmänna

apotekaremötet d.
23

/9 1835, och förslaget återkom slutligen

d.
2
/7 1836 till K. Maj:t åtföljdt af Sundhetskollegii eget

samt Apotekaresocietetens utlåtande. Härmed afstannade

emellertid ärendet.

I likhet med hvad som skedt alltsedan år 1827, ägde

dock revision af 1819 års medicinaltaxa rum hvarje år med
undantag af åren 1836—1838, under hvilken tid 1835 års

taxepriser förblefvo gällande. Då emellertid 1819 års taxa

slutligen ej fanns att tillgå i tryck, blef det nödvändigt att

utgifva en ny upplaga af densamma, hvilken af K. Maj:t

stadfästes d.
17
/io 1839, och i hvilken Sundhetskollegium

lät inflyta, »ej mindre hvad af 1819 års taxa ännu är gäl-

lande än äfwen de deruti tid efter annan werkställde och

kungjorde förändringar». Denna taxa förblef sedermera

gällande till 1847 men omtrycktes dock efter föregående

revision årligen utom år 1845.

Utfärdandet af den nya farmakopén (Ed VI) gjorde

dock slutligen en fullständig omarbetning af medicinal- och

laborationstaxan nödvändig, och en kommitté blef för ända-

målet tillsatt af Sundhetskollegium. Genom skrifvelse d. Va

1845 erhöll Apotekaresocieteten i uppdrag att utvälja en

medlem inom sig, hvilken utom dess ordförande C. E. Åker-

ström skulle deltaga i taxekommitténs arbeten. Apotekaren

G. G. Lundberg var den, som blef utsedd härtill.

Den nya medicinal- och laborationstaxan utfärdades

d.
30
/n 1846, och skulle den gälla från 1847 års början.

Uträknad efter samma taxegrunder som taxan af 1819,

visar densamma dock en betydande olikhet i uppställning,

särskildt hvad angår laborationstaxan, som är betydligt för-

enklad. Med afseende å revisionen finnes bland allmänna

bestämmelserna den ändringen införd, att »Sundhets Colle-

gium årligen eller så ofta förhöjning öfver eller minskning

under 12 Vs procent i Drogers priser sig yppar, skall öfverse

nu fastställda taxa och hos K. Maj:t föreslå de ändringar,

som finnas nödige».
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Såsom ofvan anfördes, hade 1819 års taxegrunder ej

blifvit ändrade genom den nya taxan, och under det att

förslag om nedsättning af taxans priser det oaktadt fram-

kom vid riksdagen 1851 från enskild motionär 1
,
så yrkade

apotekarne från olika delar af landet allt fortfarande på,

att åtminstone laborationstaxan borde höjas. Vid Apotekare-

societetens direktions sammankomst d.
24

/i 1857 väcktes

också förslag om, att direktionen borde till Sundhetskolle-

gium ingå med anhållan om en revision af laborationstaxan.

Enligt bifogad utredning föreslogs en förhöjning af 50 %,
motsvarande de ökade omkostnader i nämnda hänseende för

medikamenters tillredning, som apotekarne fått vidkännas,

sedan laborationstaxan af 1819 blef utfärdad.

Ungefär samtidigt som nämnda anhållan afgick från

direktionen till Sundhetskollegium, tillkännagaf emellertid

denna myndighet i skrifvelse af d.
5
/

2

1857 till Apotekare-

societetens direktion, att kollegium, med anledning af den

nästa år inträdande nya myntberäkningen, vore betänkt på

en revision af laborationstaxan. Samtidigt anmodades direk-

tionen att utse tvenne ledamöter i den kommitté, som er-

höll i uppdrag att utarbeta förslag till den nya taxan. Ut-

sedda kommittéledamöter blefvo apotekarne C. W. Ander-

berg och Bl. Lindman.

Vid det allmänna apotekaremötet d.
25

/s 1857 fram-

ställdes ytterligare vissa önskemål med afseende på taxan.

Sålunda beslöt man att hos K. Maj:t göra anhållan om,

att äfven de inhemska drogerna årligen skulle omtaxeras,

hvarjämte begäran framställdes om taxans fullständiga om-

tryckning för hvarje år, samt att till densamma skulle fogas

en på laborationstaxans grunder uträknad extemporetaxa.

Den nya taxa, som vann K. Maj:ts stadfästelse, medförde

äfven de önskade förbättringarna 2
,
dock med undantag af

1 Motionen blef dock af Riksdagen afslagen.

* Med afseende å den årliga omtryckningen må påpekas, att sådan

Bedermera äfven ägde rum, tills med år 1885 den förändringen vidtogs,

att taxan omtryckes i sin helhet endast hvart tredje år. Den upptog
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särskildt utarbetad extemporetaxa. Först 1863 års taxa

innehåller den önskade extemporetaxan, som t. o. m. år

1869 utgafs genom Sundhetskollegii försorg.

Sedermera utgafs extemporetaxan från och med 1870

af Bl. Lindman; år 1898 deltog A. Sjöberg i dess utgif-

vande samt åren 1899 t. o. m. 1901 K. M. Sjöberg. Från

och med 1902 har den slutligen jämte en kommentar öfver

den af K. Maj:t d.
5
/12 1901 fastställda recepturtaxan ut-

kommit under redaktion af Apotekaresocietetens taxerevisorer

(jfr förteckningen å dessa) för ifrågavarande år med biträde

af R. J. Balkenhausen och K. M. Sjöberg.

Med anledning af decimalviktens införande i den all-

männa handeln, fastställdes d.
17
/9 1858 ånyo en ny medi-

cinal- och laborationstaxa, dock med bibehållande af 1857

års taxegrunder.

Taxan för 1865 omfattar för första gången en särskild

veterinär-medicinaltaxa samt laborationstaxa. Under det

att den förra af dessa upphörde att utkomma först sam-

tidigt med, att äfven de veterinära medlen blefvo upptagna

i »Svenska farmakopén» (Ed. VIII), så sammanslogos de

båda laborationstaxorna redan 1869. På grundvalen af 1857

års taxa och närmast med anledning af dels utgifvandet

af ny svensk farmakopé (Ed. VII) dels införandet af det

franska mått- och viktsystemet för medicinskt bruk, fast-

ställdes nämligen d.
x% 1869 åter en ny medicinal- och

laborationstaxa.

Ledamöter i kommittén för denna taxas utarbetande

voro medicinalrådet C. U. Sondén, professorerna S. Sten-

berg och A. Almén, ombudsmannen i Sundhetskollegium,

doktor C. L. Edling, hofapotekaren C. W. Sebardt samt

apotekaren U. A. Boberg (den förre efter J. J. Braconier,

som afsagt sig uppdraget).

I sammanhang med den nya taxan upphäfdes äfven

bestämmelsen om skyldigheten för apotekarne att lämna

dock prisrubriker äfven för de två följande åren, så att de för dessa år

kungjorda, ändrade priserna kunde införas i desamma.

Farmaciens historia. 13
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viss rabatt å medikamentsleveranser för statens och kom-

munens räkning. 1 Denna bestämmelse hälsades naturligtvis

med tillfredsställelse af apotekarne, men man yttrade dock

farhågor för, att taxan, ehuru ej till sina grunder nedsatt,

dock skulle blifva ruinerande för mången apotekare, dels

därigenom att ett flertal preparanda öfverförts till emenda,

dels därigenom att partipris skulle tillämpas på mindre

kvantiteter än hvad förut varit fallet. Redan 1873 ingick

också Apotekaresocietetens direktion till Sundhetskollegium

med begäran, att kollegium ville hos K. Maj:t föreslå till-

sättandet af en kommitté för laborationstaxans omarbetning,,

härvid anförande såsom skäl den stegring i lefnads- och

arbetskostnader, som under de senaste åren ägt rum, och

som förde med sig att apotekaren för sitt arbete ofta till-

skyndades förlust i stället för full ersättning.

Kollegium erhöll, med anledning af denna skrifvelse,

K. Maj:ts uppdrag att tillsätta en kommitté för ärendets

behandling. Kommittén, som bestod af medicinalrådet

C. U. Sondén, professorerna S. Stenberg och N. P. Ham-

berg samt apotekarne J. J. Brun och U. A. Boberg af-

lämnade d.
21
/io 1873 sitt förslag till laborationstaxa. Detta

förslag blef fastställdt af K. Maj:t d.
5
/12 samma år.

Apotekarne hade nog också önskat sig en omarbetning

af medicinaltaxans grunder att döma efter de yttringar

af missbelåtenhet med dessa, som förmärktes tid efter annan.

Starkast tog sig detta missnöje uttryck vid ett möte af

Västergötlands och Bohusläns apotekareförening d.
u

/s 1878.

Här fattades beslut om en skrifvelse till societetens direk-

tion, som skulle framhålla, att omkostnaderna för apoteks-

rörelses drifvande på de senare åren fördubblats, under det

att medicinaltaxan förblifvit oförändrad. Den årliga behåll-

ningen var därför knappt tillräcklig för de nödvändigaste

utgifterna och tillät än mindre någon besparing för kom-

mande dagar.

1 Jämför sid. 92.
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Med anledning af denna skrifvelse hemställde Apote-

karesocietetens direktion d.
28

/g 1878 hos Medicinalstyrelsen

om åtskilliga ändringar i gällande taxa, därvid framhållande

behofvet af en förbättring i allmänhet i apotekarnes eko-

nomiska ställning. På grund af denna framställning tillsatte

styrelsen en kommitté för frågans utredande, i hvilken

medicinalrådet F. J. Björnström, professorerna N. P. Ham-

berg och O. T. Sandahl, hofapotekaren C. W. Sebardt

och apotekaren K. J. L. Ljungberg ingingo som ledamöter.

Sedan kommittén afsluta.t sitt arbete, aflät Medicinalstyrelsen

d.
26

/9 1879 en skrifvelse till K. Maj:t i ärendet. Denna

skrifvelse tillstyrkte dock endast i vissa fall de af direktio-

nen föreslagna taxeändringarna. Det af styrelsen framlagda

taxeförslaget blef emellertid fastställdt af K. Maj:t d.
17
/io

1879, och skulle det gälla från början af 1880.

Resultatet motsvarade emellertid ej direktionens önskan.

»Det ekonomiska betrycket fortfor», heter det i årsberättel-

sen, och »klagomålen deröfver voro lika högljudda och be-

visen om ekonomiskt obestånd hos apoteksinnehafvare fullt

så talande som förut». Vid årssammankomsten d.
u
/9 1881

uttalade äfven Apotekaresocieteten såsom sin åsikt, att en

förbättrad taxa absolut var af nöden. I öfverensstämmelse

härmed hemställde Apotekaresocietetens direktion hos Medi-

cinalstyrelsen i skrifvelse d.
26

/o 1882, att styrelsen ville

»taga direktionens skrifvelse af d.
28

/e 1878 under förnyad

pröfning i de delar, hvilka K. Styrelsen hittils icke biträdt».

I skrifvelse till direktionen d.
28

/7 1 882 framställde

Medicinalstyrelsen med anledning häraf förfrågan, huruvida

för medicinal- och laborationstaxans uppställning några

andra allmänna grunder än nu gällande kunde angifvas,

som voro ägnade att tillfredsställa såväl allmänhetens som
apotekarnes billiga kraf. En fråga af så stor räckvidd an-

såg sig direktionen emellertid icke kunna ensam besvara,

utan den hänsköt densamma till Apotekaresocietetens pröf-

ning vid dess allmänna sammankomst d.
u

/o 1882. Vid
denna uttalade societeten såsom sin mening, att grunderna
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för laborationstaxan borde omarbetas enligt decimalsystemet

i likhet med bestämmelsen i Norge af d.
12

/i 2 1876. Sedan

skrifvelse härom genom direktionens försorg afgått till

Medicinalstyrelsen, blef på dennas anmodan en kommitté

utsedd af societeten med uppdrag att utarbeta ett fullstän-

digt genomfördt och motiveradt förslag till ny medicinal-

och laborationstaxa. Ledamöter i denna kommitté blefvo

medicinalrådet C. L. Edling, hofapotekaren C. W. Sebardt

samt apotekarne J. C. G. Piltz, C. W. Berlin och R. E.

Luhr.

Kommitténs betänkande insändes d.
6
/6 1883 till Medi-

cinalstyrelsen. Sedan styrelsen på basis häraf inkommit till

Regeringen med förslag till nya grunder för apoteksvarors

taxering blefvo desamma slutligen d.
15/n 1884 fastställda

af K. Maj:t. De enligt dessa grunder uträknade taxorna

visa med afseende på uppställningen hufvudsakligen den

olikheten mot föregående taxor, att laborationstaxan upp-

delats i »Taxa för arbeten i laboratorium» och »Taxa för

arbeten vid recepturen».

Under åtskilliga år förblefvo nu de n}ra taxegrunderna

gällande, och först med anledning af den nya svenska farma-

kopéns (Ed. VIII) införande, blef frågan om ändring af de-

samma ånyo aktuell. Vid årssammankomsten i september

1900 beslöt Apotekaresocieteten nämligen tillsätta en kom-

mitté med uppdrag, att, på grund af det snara införandet

af nämnda farmakopé, utarbeta förslag till nya grunder för

apoteksvarors taxering, hvilket förslag skulle insändas till

Medicinalstyrelsen, med anhållan om dess tillstyrkande af

detsamma hos K. Maj:t. Till ledamöter utsågos medicinal-

rådet R. A. Wawrinsky, hofapotekaren C. W. Sebardt

samt apotekarne J. A. G. Murray, R. R. A. Lehman,

A. II. G. Kaijser och R. J. Balkenhausen.

Kommitterades förslag 1
till nya taxegrunder blef färdigt

i juli 1901 och insändes då till Medicinalstyrelsen, som efter

1 De nya grunderna för recepturtaxan voro utarbetade i enlighet

med ett af R. J. Balkenhausen framlagdt förslag.
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verkställd granskning tillstyrkte detsamma i hufvudsak oför-

ändradt hos K. Maj:t. D. 2%2 1901 blefvo dessa nya taxe-

grunder af K. Maj:t stadfästade.

Under det att redan 1688 års medicinalordningar med-

förde en taxa öfver de officinella läkemedlen, dröjde det

mer än 200 år från nämnda tidpunkt, innan någon för hela

riket gemensam taxa å ej officinella läkemedel bl ef utarbetad.

Många gånger hade dock innan dess en öfverenskommelse

om gemensamma handköpspriser för apoteken i Stockholm

varit på tal, ehuru planen härom ej kunnat realiseras, mest

på grund af bristande sammanhållning apotekarne emellan.

Enligt protokollet vid sammanträdet af Apotekaresocie-

tetens direktion d.
4
/i 2 1844 upptogs till diskussion »den

flera gånger förut väckta frågan om en handköpstaxa för

minuthandel; och öfverensstämde alla närvarande i den

åsikten, att en sådan taxa borde finnas för alla hufvudsta-

dens apotek, ehuru en och annan betviflade att den skulle

blifva samvetsgrant följd, särdeles som det är kändt att

några af societetens ledamöter icke ämna binda sig i af-
o

seende å handköpspris. Dock åtog sig Hrr Pripp, Åker-

ström och Utterström att genomse den redan en gång
*

utarbetade taxan och rätta hvad som kan finnas behöfva

en ändring; hvarefter taxan skulle föredragas i allmän

sammankomst för att debatteras. Äfven åtogo sig nämnde
herrar att uträkna, hvilka pris kunna vara lämpliga i recep-

tur för sådana läkemedel, som icke finnas upptagne i 1819

års medicinaltaxa och sedan utgifne tillägg, då det inträffat

att flere sådane medel funnits taxerade dubbelt så högt på
ett ställe som på ett annat, hvilket med skäl kan väcka

allmänhetens uppmärksamhet»

.

Sedermera beslöt direktionen vid sin sammankomst
d. 'V2 1845 att tillsätta en kommitté för utarbetande af

förslag till handköpstaxa efter medicinaltaxans grunder.
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Sedan kommittén, som bestod af apotekarne F. M. Ekdahl,
C. F. Hoenung och K. Fe. Thedenitjs fullgjort sitt upp-

drag, cirkulerade förslaget bland hufvudstadens apotekare

samt antogs på en sammankomst d.
4
/s 1846 till allmän

efterlefnad.

I Stockholm hade man alltså nu att tillgå en gemensam
handköpstaxa. Detta var emellertid ej fallet i landsorten,

där priserna på olika ställen fortfarande ej voro desamma.
Hvarje apotek hade sin särskilda handskrifna taxa för hand-

köpet, som sällan eller aldrig undergick revision. Att be-

hofvet af en för hela landet gemensam handköpstaxa dock

var insedt, framgår af Apotekaresocietetens direktions pro-

tokoll för d.
2
/i 2 1857, i hvilket taxerevisorerna erbjuda sig

att utarbeta en taxa öfver de pharmaca praeparanda, som
ej voro officinella. Yid en sammankomst d.

13
/io 1858

emellan apotekarne i Stockholm, tog man äfven till proto-

kollet önskvärdheten för Apotekaresocieteten dels af lik-

formighet i priset å alla läkemedel, undantagandes vid för-

säljning i parti dels af, att dess ledamöter i all detaljhandel

skulle följa taxans priser, på det sätt taxan anvisade, hvar-

jämte uppdrogs åt apotekare U. A. Bobebg att enligt taxans

grunder uträkna priserna å ej officinella enkla läkemedel.

Vid direktionens sammankomst d.
3/n 1858 beslöt man

därjämte att på societetens bekostnad utgifva en »hjelpreda

till mcdicinaltaxan», hvars redigerande uppdrogs ät apote-

karne C. Sprinchorn och A. A. J. Keijser. Till under-

lättnad vid den nya medicinalviktens införande beslöt man
dessutom d.

1
/i* s. å., att tvenne extemporetaxor skulle ut-

arbetas för nästkommande år. Dessa, af hvilken den ena

skulle beräknas efter de gamla och den andra efter det nya

viktsystemet, skulle tryckas i 200 exemplar.

Någon taxa öfver de icke officinella läkemedlen, afsedd

för hela landet, synes dock ej k afva blifvit frukten af Apo-

tekaresocietetens ofvan anförda beslut. Först 1876, då apo-

tekare P. Seman, i sammanhang med sin »Pharmaca com-

posita», utarbetat en handköpstaxa, erhöll man en gemen-
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sam sådan öfver såväl officinella som icke officinella apo-

teksvaror. Denna taxa blef emellertid ej underkastad årlig

revision, och behofvet af en gemensam, efter medicinal -

taxans grunder årligen uträknad taxa öfver de icke offici-

nella läkemedlen, var fortfarande trängande.

I skrifvelse d.
28
/io 1887 till Apotekaresocietetens direktion

erinrade Medicinalstyrelsen om att vid försäljning af läke-

medel i handköp, vissa oegentligheter ägt mm på åtskilliga

apotek, såsom att läkemedel med samma namn sålts af

mycket olika beskaffenhet, samt att t. o. m. åtskilliga i

gällande farmakopé upptagna läkemedel utlämnats af

sämre eller underhaltig beskaffenhet om ock till lägre pris,

än det i taxan angifna. Med anledning häraf anmodade

styrelsen direktionen att inkomma med förslag till åtgärder

för ett ändamålsenligt ordnande af det s. k. handköpet, så

att nämnda oegentligheter och olägenheter måtte afhjälpas.

Sedan direktionen genom cirkulär gifvit samtliga apoteks-

innehafvare tillfälle att yttra sig i frågan, aflät densamma

d.
16
/i 1888 en skrifvelse till Medicinalstyrelsen. I denna

säger sig direktionen ämna föreslå Apotekaresocieteten i och

för afhjälpande af ofvannämnda olägenheter, dels att en

revision och komplettering verkställdes af P. Semans år

1876 utgifna Pharmaca composita, dels att det i samman-

hang härmed enligt gällande taxegrunder utarbetades en

taxa öfver icke officinella läkemedel, hvilken taxa borde

följas af alla rikets apotekare, och hvilken årligen borde

revideras.

Vid årssammankomsten i september 1888 fattade Apo-

tekaresocieteten beslut i enlighet med de af direktionen ut-

talade åsikterna, och ehuru kompositionsboken ej blef färdig-

tryckt förrän 1891, erhöllo Apotekaresocietetens taxerevi-

sorer redan i slutet af 1890 i uppdrag att till trycket be-

fordra priserna för en mängd i medicinaltaxan ej intagna

droger och preparat. Denna prisförteckning tillställdes alla

Sveriges apotek i början af 1891. Den benämndes »Taxa
å i recepturen förekommande ej officinella läkemedel».
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Denna taxa, som tillökats med äfven i handköpet förekom-

mande apoteksvaror, har sedan dess under namn af »Apo-

tekaresocietetens taxa» genom dess taxerevisorers försorg

utkommit hvarje år i öfversedd och förbättrad upplaga.

*

Apotekaresocietetens taxerevisorer

hafva följande apotekare varit:

P. A. Gillberg 1831—1836 samt 1839—1840 och

1841—1843.

A. Pripp 1831—1846.

P. O. Almström 1838— 1839.

O. L. Nordvall 1839—1840.

F. Th. Martelleur 1840—1841.

C. O. Utterström 1843—1844.

C. E. Åkerström 1844— 1846.

G. G. Lundberg 1846—1855.

F. M. Ekdahl 1846—1855.

C. Sprinchorn 1855—1860.

Z. Wikström 1855—1857.

A. A. J. Keijser 1857—1860.

C. W. Anderberg 1860—1863 samt 1864—1867.

U. A. Boberg 1860—1877.

J. A. Ahlström 1863—1864.

C. W. Sebardt 1867—1890.

K. J. L. Ljungberg 1877—1881.

E. A. Holmström 1881—1882.

J. C. G. Piltz 1882—1884.

J. A. G. Murray 1884—1906.

R. R. A. Lehman 1890—1905.

A. N. Blomquist 1905—
R. J. Balkenhausen 1906—



VI.

Afskaffandet af de säljbara apoteksprivilegierna.

Ehuru hvarje apoteksprivilegium från början var en

apotekaren beviljad, kunglig nådegåfiva, 1 gjordes dock ej

endast lager och inventarier utan äfven rättigheten att för-

sälja läkemedel, d. v. s. privilegiet, till föremål för köpenskap

och detta redan vid öfvergång i andra hand. I början voro

försäljningsprisen för privilegierna ej så höga, men allden-

stund det visade sig, att enhvar efter aflagd provisorsexa-

men kunde på ansökan komma i besittning af ett apoteks-

privilegium, endast han visade sig genom laga köp hafva

förvärfvat detsamma, så steg efterhand värdet för privile-

gierna ofantligt och betingade slutligen ett pris, flera gånger

högre än värdet af lager och inventarier och motsvarade

en till två gånger omsättningssummans storlek. Privilegierna

uppdrefvos äfven i pris, på grund af att många gjorde dem
till föremål för spekulation, hvilket helt säkert förde med
sig, att allmänheten blef den lidande, om apoteksinnehaf-

varen ej skulle ekonomiskt duka under. För den kunnige

och redbare, men obemedlade farmaceuten tedde sig under

sådana förhållanden utsikten att blifva sin egen ganska

mörk, och det var i de flesta fall endast tillgången på till-

räckligt stort kapital, som skapade apoteksinnehafvaren.

Föranledd af dessa förhållanden och ytterligare påver-

kad genom J. A. Buchners af apotekare C. F. Plagemann

1 K. br. d.
8
/b 1731.
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år 1823 öfversatta brochyr »Farmaciens vårdande i stats-

vetenskapligt hänseende jemte förslag till dess befrämjande»,

begynte apotekare Carl Göransson 1824 sin reformatoriska

verksamhet inom det svenska apoteksväsendet. Efter att

hafva hållit d.
5
/a samma år i Apotekaresocieteten ett varm-

hjärtadt föredrag om kårens »ställning och beroende af för-

myndarskap», utgaf Göransson 1825 en broschyr med titel

»Förslag till Statuter för förvaltningen af de Farmaceutiska

angelägenheterna i Sverige». Denna broschyr innehöll,

utom förslag till förbättrande af den farmaceutiska under-

visningen, äfven det första förslaget till ordnande af handeln

med apoteksprivilegier. Denna märkliga skrift utdelades

bland societetens ledamöter, men, då densamma icke för-

anledde ens till så mycket som en diskussion, ingick Görans-

son d.
28

/2 1 828 till K. Maj:t med en skrifvelse, hvilken han

bifogade broschyren. I den af stark känsla burna motive-

ringen för denna åtgärd, skildrar han i mörka färger, dels

hvilka stora brister, som vidlådde den farmaceutiska under-

visningen, dels svårigheten för farmaceuten att vinna be-

fordran till följd af de omåttligt höjda privilegiivärdena.

Han föreslår, att, till förbättrande af missförhållandena, i

hufvudsak följande stadganden skulle utfärdas:

Till förvaltande af de farmaceutiska angelägenheterna

tillsättes en kommitté, bestående af Sundhetskollegii ord-

förande jämte professorerna i kemi och naturalhistoria vid

Karolinska institutet samt fyra apotekare. Kommittén borde

därjämte med sig förena en juridiskt bildad person.

Apoteken indelas i 6 klasser, och alla privilegiivärden

uppskattas efter följande tariff:

l:sta klassen 6,000 Rdr Bko.

2:dra » 4,500 » »

3:dje » 3,000 » »

4:de » 1,500 » »

öde » 750 » »

6:te » 300 » »
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Apoteksägare, som önskar afyttra sitt apotek, anmäler

detta för kommittén, som kungör privilegiet till ansökning

ledigt för examinerad provisor.

Vid utdelandet af privilegiet äger den företräde, som

med betyg och meritförteckning ådagalagt de bästa kun-

skaperna i farmaciens olika vetenskapsgrenar, ett stadgadt

och redbart uppförande samt vana i ekonomiska och mer-

kantila göromål. Äro tvenne sökande i dessa afseenden

likställda, har den med flesta tjänsteåren företräde.

Om utnämnd apotekare ej kan betala det enligt tariffen

fastställda beloppet för privilegiet, må kommittén förskjuta

honom nödiga medel, hvilka skola amorteras på åtta år.

Ny ägare af privilegium är skyldig att inlösa fullgoda

lager och inventarier.

Hvarje apoteksinnehafvare skall, till betäckande af

kommitténs utgifter, inbetala en viss årsafgift.

Till bestridande af inköp af lediga apotek upplånar

kommittén penningar mot laglig ränta, och äger den, genom
sin omedelbara disposition af alla skuldsatta apotek i riket,

tillräcklig garanti för de belopp, som den, endast i och för

nämnda ändamål, upplånar.

Instruktionsapotekaren åligger att årligen gifva en kurs

i sådana laborationer, som sällan förekomma på apotek.

Kommittén aflönar en skicklig lärare, som hela året

undervisar i Stockholm studerande och tjänstgörande farma-

ceuter i teoretisk kemi, naturalhistoria och fysik. Lärarens

lön utgöres af inskrifningspenningarna till denna lärokurs.

Ingen mottages till elev på apotek, om han är yngre

än 16 år, eller om han har lägre kunskaper än till upp-

flyttning i gymnasium.

Det af Göransson insända reformförslaget remitterades

af K. Maj:t till Sundhetskollegium, hvilken i sin ordning

infordrade yttrande från Apotekaresocieteten. Denna, hvil-

ken ställde sig välvillig mot den del af förslaget, som gällde

den farmaceutiska undervisningen, ogillade däremot det-

samma i öfrigt samt förklarade i sitt utlåtande sig ej kunna
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inse olägenheterna af »det bestående sättet af apoteks för-

säljning och ej kunna medgifva någon rättighet till Dispo-

sition eller förvaltning af vår välfångna Egendom». Med
afseende på svårigheten för den unge farmaceuten att er-

hålla eget apotek, anförde Apotekaresocieteten, »att den

pharmacie Candidat, som, ehuru medellös, i alla afseenden

gjort sig fördelagtigt känd, ej saknar utvägar att hinna det

mål, som han sig föresatt».

Sedan därefter Sundhetskollegium afgifvit sitt utlåtande,

som afstyrkte förslaget i sin helhet, förklarade K. Maj:t

detsamma ej föranleda till någon åtgärd.

Det första förslaget till afskaffande af de säljbara apo-

teksprivilegierna hade alltså fallit, och Göransson, hvilken

genom detsammas inlämnande till K. Maj:t ådragit sig sina

kamraters misshag, afgick d.
3
/i 2 1828 från sin befattning

som Apotekaresocietetens ordförande, därvid uttalande den

förhoppningen, att hans kamrater, ehuru ogillande formen,

dock insåge ärligheten af hans uppsåt att gagna farmacien,

och lämnade han åt framtiden att döma om det berättigade

i de föreslagna reformerna.

Tanken på ett aflösande af apoteksprivilegierna synes

emellertid hafva slagit rot, och det dröjde ej länge, förrän

förslag i sådan riktning ånyo framlades. Inom den kom-

mitté, som af K. Maj:t år 1831 tillsattes med uppdrag att

utarbeta nytt apotekarereglemente och medicinaltaxa, bragtes

nämligen äfven på tal lämpligheten af de säljbara privi-

legiernas afskaffande, och apotekaren J. H. Forshjell blef

under hand uppmanad att uttala sina åsikter i berörda af-

seende.

I anledning af denna uppmaning redogjorde Forshtell

i en liten skrift »Om Pharmacieverket i Sverige» 1 för sin

uppfattning, om hvilken ställning farmacien i Sverige intoge

och säger bland annat, att »hvarje vältänkande apotekare

beklagar att farmaceutisk skicklighet saknar uppmuntran»,

1 Tryckt, 1836.
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samt att »penningar och slägtskap afgöra allt till apotheks

erhållande». För undanröjande af dessa olägenheter före-

slog Forsheell en amortering af apoteksprivilegierna på det

sätt, att innehafvarne årligen skulle till Apotekaresocietetens

direktion inbetala 7 % af det till ett visst belopp uppskat-

tade privilegiet men i stället å detta belopp erhålla obliga-

tioner, löpande med laglig ränta. Af öfverskjutande procent

borde en amorteringsfond bildas, genom hvilken alla obli-

gationerna skulle kunna vara inlösta efter 40 ä 50 år.

Ledighet af apotek skulle kungöras af Sundhetskollegium,

som ägde att på förslag uppsätta trenne sökande, af hvilka

K. Maj:t skulle utnämna en. Förutsättningen för att för-

slaget skulle kunna realiseras vore emellertid, att medicinal-

taxan höjdes, och rabatterna upphörde samt att vid inrät-

tandet af nya apotek, dessa beviljades endast i form af

filialapotek.

Apotekaresocieteten, hvilken af statssekreteraren von

Hartmansdorff under hand blifvit uppmanad att taga

ofvannämnda amorteringsförslag i öfvervägande, tillsatte

d.
10

/i 2 1836 en kommitté i och för frågans utredande. Till

kommittéledamöter valdes, sedan apotekarne P. A. Gillberg
o

och C. E. Åkerström afsagt sig, apotekarne I. Chr. Fritz

och P. O. Almström, hvilka redan d. 1837 till societe-

ten inkommo med ett förslag till amortering af apoteks-

privilegierna. Förslaget, i allt hufvudsakligt baseradt på
det af Forshsell förut framlagda, väckte emellertid hos en

stor del af societetens ledamöter i Stockholm den häftigaste

opposition och förorsakade en mängd stridigheter dessa apote-

kare emellan. Apotekarne P. A. Gillberg och C. U. Sprin-

chorn, med hvilka fem andra af Stockholms apotekare

förenade sig, angrepo i en särskild skrift förslaget och kriti-

serade det i alla punkter. Förslagsställarne blefvo dem
emellertid icke svaret skyldiga, hvilket ånyo uppkallade de

föregående opponenterna. I en af apotekaren O. J. Cöster

författad skrifvelse, hvilken utmärker sig både för logisk

klarhet och fyndighet, hade dessa samlat en sådan mängd
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argument mot den föreslagna amorteringen, att något nytt

sådant näppeligen torde kunna uppletas. Den hufvudsak-

ligen mot Almström riktade skrifvelsen slutar med följande

ord, hvilka visa huru häftigt den omhandlade frågan upp-

rört sinnena: »Wi hoppas att detta må vara sista uppträdet

i denna tråkiga lagstiftningsfarce. Åtminstone ämna vi icke

utan högsta nöd vidare besvära societetens protokoll med
något ytterligare mot Hr Almström».

Emellertid beslöt Apotekaresocieteten, att förslaget skulle

tryckas och jämte skrifvelser pro och contra kringsändas

till alla rikets apotek med uppmaning till innehafvarne att

samlas i Stockholm d.
3h 1837 för frågans diskuterande.

Vid detta, i betraktande af dåtida bristfälliga kommunika-

tioner, ovanligt talrikt besökta möte, uttalade Sveriges apo-

tekare såsom sin ståndpunkt i frågan, »att för närvarande

ansåg Societeten ej någon amortering af apoteksprivilegierna

kunna äga rum i brist på något hittils inkommet, verk-
o

ställbart förslag i detta ämne». Åtskilliga af societetens

ledamöter voro dock gynnsamt stämda mot det uppgjorda

förslaget, och andra gillade i princip afskaffandet af de

säljbara privilegierna men önskade ändring i vissa bestäm-

melser i nämnda förslag.

Af apotekaren A. Richter hade inlämnats ett förslag

i sådant syfte. Vissa af ledamöterna voro åter deciderade

motståndare till ett aflösande af privilegierna. En skrif-

velse, undertecknad af sex apoteksinnehafvare, börjar exem-

pelvis med följande ord: »Troligen har bland de i vår tid

öfverflödande projecter knappt något blifvit framkastadt,

som väckt mera ovilja hos dem det rör än det om amor-

tering af apotheksprivilegier, och sällan har något nytt

förslag framkommit i dagen, som blifvit utstyrdt med lju-

sare färger för att därigenom bortgömma dess skuggsida».

Belysande för åtminstone en del af de befordrades

ställning till frågan vid denna tidpunkt är en skrifvelse

undertecknad af 13, i Stockholm tjänstgörande farmaceuter.

I denna säga dessa sig »icke hafva kunnat fatta, att
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utnämning efter meritlista och förslag är af så hög vigt

och så mycket bättre än hvad nu brukligt är, att för deras

ernående en hel hop ömtåliga förhållanden böra rubbas och

vigtiga intressen åsidosättas». Dessutom tro de, att »om
projektet går igenom måste farmaceuterna begynna studera

en ny kunskapsgren, eller hur man skall skaffa sig före-

språkare på högsta ort».

Såsom af det föregående framgår, hade alltså frågan

om apoteksprivilegiernas amortering för denna gång fallit.

Länge dröjde det emellertid icke, innan densamma ånyo

blef väckt till lif, ty redan 1840 inlämnade Forshsell till

Apotekaresocietetens direktion ett nytt förslag i samma
riktning, hvilket dock, såsom varande ofullständigt utarbe-

tadt, ej blef föremål för öfverläggning.

Äfven andra förslag sågo dagen vid denna tidpunkt.

Sålunda ansåg apotekare C. F. Hornung 1841 saken kunna

ordnas på det sätt, att en fond bildades genom inbetalning

af vissa procent af privilegiivärdet, medelst hvilken privi-

legierna skulle inlösas. Apotekare F. Th. Martelletir

föreslog ungefär samtidigt, att all handel med apoteksprivi-

legier skulle upphöra efter 30—40 år, och apoteksyrket efter

den tiden antingen förklaras fritt, om tidsanden det skulle

fordra, eller ock skulle apoteksinnehafvarne tillsättes af

Regeringen. I vederlag borde de nuvarande eller under

dessa år tillträdande apotekarne hugnas med en förhöjning

af prolabore-taxan samt af taxans minutpriser. Intetdera

af förslagen föranledde emellertid till någon åtgärd från

direktionens sida. Ett förslag om att mot låg ränta söka

erhålla ett statslån för amortering af privilegierna disku-

terades äfven man och man emellan men blef aldrig in-

lämnadt till direktionen.

Endast några få år härefter blef frågan om apoteks-

privilegiernas aflösande ånyo aktuell, då Forshsell m. 11.
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apotekare d.
29

/5 1845 anhöllo hos K. Maj:t om bifall till

apoteksprivilegiernas amorterande enligt ett bifogadt förslag.

Annu en liknande anhållan, undertecknad af flera andra

apotekare, inkom d.
15
/s s. å. till Regeringen. I en skrif-

velse, som var undertecknad af 107 provisorer och farmacie

studiosi och som inlämnats till K. Maj:t redan d.
x1

/g nämnda
år, hade också dessa begärt, bland andra reformer, äfven

ändring i sättet för apoteks tillsättande.

Ofver samtliga dessa ansökningar afgaf emellertid

Sundhetskollegium d.
17
/io s. å. afstyrkande utlåtande, från

hvilket dåvarande generaldirektören Ekströmer dock an-

mälde sin afvikande mening, till hvilken medicinalrådet

ap Pontin i hufvudsak anslöt sig. Ekströmer föreslog näm-

ligen, att efter skedd, af K. Maj:t gillad klassificering och

värdering af samtliga i riket befintliga säljbara apoteks-

privilegier, skulle två procent af det åsatta värdet årligen

afskrifvas, och skulle på så sätt, vid utgången af det fem-

tionde året, privilegiet vara helt och hållet hemfallet åt

staten. Sin uppfattning om amorteringens berättigande grun-

dade han dels därpå, att i gällande författningar ej funnes

någon bestämd, medgifven rättighet att försälja apoteks-

privilegier dels därpå, att apotekareyrket icke endast var

ett merkantilt näringsfång utan därjämte ett vetenskapligt

yrke af den vikt för mänskligheten, att dess utöfning icke

kunde anförtros åt någon annan än den, som däri förvärf-

vat och ådagalagt behöriga kunskaper och skicklighet. Häraf

borde följa, ansåg Ekströmer, att den, som genom högre

kunskaper och större skicklighet gjort sig bäst kvalificerad

till samma yrkes utöfning, företrädesvis borde därtill blifva

använd. Detta blefve emellertid icke alltid händelsen, då

rättigheten att drifva apoteksrörelse kunde förvärfvas endast

genom köp af företrädarens privilegium, och då det icke

var skickligheten utan bästa tillgång på penningar eller

största krediten och i förening därmed mången gång minsta

betänksamheten i kalkyler, som var afgörande, när det gällde

att blifva ägare af ett salubjudet apotek. Slutligen häfdade
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Ekströmer, att staten därigenom ej endast blef beröfvad

tillfället att till det allmännas båtnad företrädesvis använda

och genom befordran belöna och uppmuntra den större

skickligheten, utan måste den äfven stillatigande öfverlåta

dispositionen- af detta viktiga prerogativ åt en enskild mans

af enskildt intresse beroende val.

På grund af Sundhetskollegii afstyrkande fann emel-

lertid privilegiifrågan icke heller denna gång sin lösning,

men intresset för dess ordnande var dock hos mången oför-

minskadt. Sålunda trycktes år 1847, på föranstaltande af

apotekarne C. F. Asker, C. M. Liebmax och J. W. Ulm-

gren, ett förslag 1
till bildande af en hypoteksförening,

hvars ändamål i § 1 af stadgarna för densamma augafs

vara, »att bereda apoteksegare i Sverige tillfälle att få deras

apoteksprivilegier till fulla värdet belånade på sådant sätt,

att lånen ej kunna till kapitalet uppsägas; och medelst

obligationer löpande med lägre ränta, dessa låns amortering

tillvägabringa, livarigenom den nu brukliga för Riket och

yrket skadliga Apotheksprivilegiihandeln inom bolaget upp-

häfves och deltagarne betryggas för de privilegiiförluster

en utan ersättning utdelad rättighet till apoteksrörelses id-

kande kan medföra». — Detta förslag blef emellertid aldrig

föremål för öfverläggning.

Hittills hade privilegiifrågan utgjort föremål för diskus-

sion endast inom fackkretsar, men småningom började den

äfven intressera allmänheten, som ej kunde undgå att inse

frågans stora betydelse för densamma. Hos Rikets Ständer

väckte äfven ledamoten af bondeståndet A. Gustafsson
år 1851 förslag om ändring i sättet för befordringar inom

apoteksyrket, samtidigt med att ett nytt apotekarereglemente

fastställdes, hvarjämte han yrkade på nedsättning i medi-

cinaltaxans priser. Såsom exempel på den oerhörda steg-

ringen i privilegiernas värde anfördes, att ett apotek i Öster-

götland, som för 40 år sedan sålts för 13,333 Rdr 16 sk.

1

Intaget i Apotekaresocietetens direktions protokoll för 1852.

Farmariena hUtoria. M
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och 10 år senare för 50,000 Rdr nu betingade ett pris af

80.000 Rdr, hvaraf 16,666 Rdr 32 sk. för lager och inven-

tarier och 63,333 Rdr 16 sk. för privilegiet.

Besvärs- och ekonomiutskottet afstyrkte motionen om
nytt apotekarereglemente och ändrad medicinaltaxa men
hemställde däremot d.

3% 1851, med afseende å privilegii-

frågan, »att Rikets ständer måtte hos K. Maj:t i under-

dånighet anhålla, att K. Maj:t täcktes med anledning af de

olägenheter, som genom den s. k. apoteksprivilegiihandeln

uppkommit, i nåder tillse, huruvida ej, i hufvudsaklig öfver-

ensstämmelse med de af Herr generaldirektören m. m.

Ekströmers i sådant afseende uppgifna grunder, afskaffandet

af denna privilegiihandel genom årlig amortering må kunna

ega rum». — Rikets ständer beslöto i enlighet med utskottets

hemställan.

Det af Ständerna fattade beslutet väckte naturligtvis

stark rörelse inom apotekarekretsar och kritiserades skarpt

särskildt inom Apotekaresocietetens direktion. För att utröna

societetens mening i privilegiifrågan, utfärdade emellertid

direktionen cirkulär till samtliga apoteksinnehafvare i riket

med anmodan att samlas till allmänt möte i Stockholm,

efter hvilket apotekarne af generaldirektör Ekströmer voro

kallade till öfverläggning om ärendet inför Sundhetskolle-

gium. Vid detta möte, som tog sin början d.
1
/z 1852,

enades societeten om det uttalandet, att en på Ekströmers

förslag grundad amortering af apoteksprivilegierna vore »för

allmänheten, apotekarecorpsen och yrket skadlig samt att

societetens ledamöter anse bibehållandet af Sveriges apoteks-

väsende i sitt nuvarande skick för landet nyttigast». Dess-

utom beslöt societeten, att ett af apotekare J. J. Brun vid

ett föregående sammanträde hållet anförande skulle uppläsas

inför Sundhetskollegium såsom societetens gemensamma

yttrande i frågan. Omedelbart efter sammanträdet inför

kollegium tillsattes en kommitté af 6 personer med upp-

drag att närmare formulera skälen till, att societeten

afstyrkt privilegiihandelns afskaffande, hvilken kommitté
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d.
12

/<

5

1852 inkom till Sundhetskollegium med sitt utlå-

tande.

Det hela slutade i allsköns sämja med, att soeieteten

inviterade Sundhetskollegii ledamöter jämte professorerna

Mosander och Wahlberg till middag på »Blå porten».

»Vid denna middag», heter det i sekreterarens årsberättelse,

»hvilken hedrades af alla de inbjudna, som voro i staden,

emottog soeieteten smickrande förklaringar öfver Kongl.

Sundhetskollegii belåtenhet med farmaciens tillståud i fäder-

neslandet, äfvensom förnyade löften om yrkets omhuldande».

I skrifvelse till K. Maj:t d.
22

/i 2 1852 uttalar Sundhets-

kollegium sedermera såsom sin åsikt, »att ifrågavarande

handels afskaffande vore en för apotheksyrket nyttig åtgärd,

hvadan ock önskvärdt vore, att densamma kunde genom-

föras, såvidt sådant utan kränkning af apotheksinnehafvar-

nes enskilda rätt ske kan», men anser dock, »att densamma
icke, under närvarande förhållande, utgör ett oundgängligt

vilkor för yrkets upprätthållande eller förbättrande till det

allmännas båtnad».

Privilegiifrågan hvilade nu i lugn några år hos K. Maj:t,

tills den vid 1860 års riksdag ånyo väcktes till lif genom
en dess ledamot G. Bjerkanders motion om- nedsättning

af medicinaltaxans priser och afskaffande af de säljbara

apoteksprivilegierna samt frigörande af apoteksyrket, så att

apotek skulle kunna anläggas i hvarje stad och provinsial-

läkaredistrikt. Allmänna besvärs- och ekonomiutskottet

afstyrkte dock i betänkande af d.
3% 1860 taxeprisernas

nedsättande och hänvisade med afseende på de säljbara

apoteksprivilegiernas afskaffande till Sundhetskollegii afstyr-

kande utlåtande af d.
22

/i 2 1852. Utskottet anför vidare,

att någon ytterligare åtgärd i frågan ej lär hafva blifvit

vidtagen, utan var den fortfarande beroende på K. Maj:ts

pröfning. Af denna anledning, och då under den tid, som
förflutit, sedan denna framställning gjordes, icke några nya
säljbara privilegier blifvit utfärdade, och det vore nödigt,

att, innan frågan slutligen afgjordes, erfarenhet vunnes,



212

huruvida de s. k. personliga apoteken äga företräde framför

de privilegierade eller icke, så hemställde utskottet, att

motionen ej för närvarande måtte föranleda till någon Rikets

Ständers åtgärd. Ständerna beslöto äfven i enlighet med
utskottets hemställan.

Privilegiifrågan var emellertid ånyo brännande, och

åtskilliga förslag till dess ordnande sågo därför dagen.

Främst bland dessa må nämnas apotekare J. V. Liedbergs

i nov. 1861, hvilket apotekare J. J. Brun biträdde med ett

motiveradt instämmande. Förslaget afsåg privilegiihandelns

afskaffande efter 50 år men medgat fortsatt privilegiiför-

säljning under öfvergångstiden, hvarigenom förlusten skulle

fördelas på längre tid. De nya anläggningar, som under

de femtio åren kunde ifrågakomma, skulle förbehållas när-

mast boende apoteksinnehafvare, och medicinaltaxan skulle

icke kunna sänkas.

Direktionen, till hvilken förslaget blifvit inlämnadt,

beslöt, att detsamma skulle tryckas och kringsändas till

samtliga apoteksinnehafvare jämte uppmaning till dem att

samlas till allmänt möte på högtidsdagen d.
2
/s 1862 för

öfverläggning i frågan. Vid detta möte enades man om
en skrifvelse till K. Maj:t med följande uttalanden:

»l:o. Vidblifva apotekarne sina 1852 uttalade åsigter

om att den fria dispositionsrätten är nödvändig för apoteks-

väsendets och farmaciens bestånd och förkofran och således

nyttig.

2:o. Vilja apotekarne få uttryckt, att de endast i den

händelse att någon ersättning kan dem lemnas förmå afstå

från sin rätt till privilegiernas försäljning samt att om rege-

ringen emot apotekarnes åsikter om yrkets och allmänhetens

bästa vill och kan besluta en förändring i den fria disposi-

tionsrätten, ersättningen då helst önskas uti en 50-årig

öfvergångstid, som af regeringen tillförsäkras apotekarne i

hufvudsaklig öfverensstämmelse med Liedbergs och Bruns

förslag.

3:o. Anse apotekarne att det sedermera bör öfverlem-

/
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nas åt framtiden och erfarenheten derunder att bestämma

huru med farmacien och apotekens öfverlåtande bör blifva

beställdt efter de 50 årens förlopp».

Till mötet hade äfven aflämnats tvenne andra förslag

till privilegiernas aflösande. Dessa, af hvilka det ena var

utarbetadt af apotekare Bl. Lindman och det andra af

apotekare L. Kaijseb 1
,
kommo dock ej under öfverläggning.

Lindman föreslog, att Staten skulle inköpa apoteken i den

mån de blefvo lediga och sedermera öfverlåta dem på arrende

åt examinerade farmaceuter. Dessa borde därigenom å den

utlagda köpeskillingen kunna betala så hög ränta, att inköps-

summan, inom en icke alltför aflägsen tidpunkt, borde vara

amorterad.

Direktionens ofvannämnda skrifvelse, som var daterad

d.
3% 1863, remitterades af K. Maj:t till Sundhetskollegium,

som därå afgaf yttrande d.
21

/i 2 1863. Kollegii utlåtande

remitterades sedermera af K. Maj:t till Apotekaresocietetens

direktion med förständigande för denna att efter societetens

hörande inkomma med yttrande.

Med anledning af denna remiss sammankallade direk-

tionen rikets apoteksinnehafvare till öfverläggning högtids-

dagen d.
G
/s 1864, och beslöt Apotekaresocieteten vid detta

tillfälle, att till K. Maj:t aflåta utlåtande i hufvudsaklig

öfverensstämmelse med de åsikter, som uttalades i societetens

skrifvelse af d.
3% 1863 till K. Majt.

Privilegiifrågan blef nu åter några år beroende på

K. Maj:ts pröfning, men 1869 fick Apotekaresocietetens

direktion från chefen för Ecklesiastikdepartementet mottaga

ett d.
1

2

/i i s. å. dateradt tillkännagifvande, att direktionens

förslag af d.
30

/.i 1863 till privilegiihandelns afskaffande, ej

kunde i dess nuvarande skick bifallas af regeringen, 2 men

1 Hvad Kaijsers förslag innebar har det varit författaren omöjligt

att utröna.
2 Detta berodde hufvndsakligen på, att detsamma innehöll bestäm-

melser, hvilka, om de kommit till stånd, skulle kunnat medföra inskränk-

ning i K. Maj:ts rätt till anläggande af nya apotek under öfvergångstiden.
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att K. Maj:t funnit för godt besluta, att Apotekaresociete-

tens direktion må lämnas tillfälle att efter förnyad, behörig

behandling af ärendet inkomma med ytterligare framställ-

ning i ämnet.

Sättet att genom bildande af en hypoteksförening och

medelst upptagande af ett lån amortera privilegierna inom viss

tid, hade, då denna skrifvelse kom direktionen tillhanda,

redan sedan ett år diskuterats inom densamma, och hade

ett dylikt tillvägagångssätt vunnit allt flera anhängare inom

Apotekaresocieteten i dess helhet. Sålunda hade inom tredje

apotekaredistriktet på ett möte i Strängnäs enhälligt uttalats

den meningen, att privilegierna borde inlösas genom ett

amorteringslån. Skrifvelse härom hade insändts till direk-

tionen. I själfva verket tydde nu allt på, att apotekarne i

allmänhet voro benägna att gifva vika för den allmänna

meningen samt medverka till realiserandet af privilegiihan-

delns afskaffande.

Med anledning af K. Maj:ts ofvannämnda skrifvelse

af år 1869 samt ofvan antydda fakta uppdrog direktionen

d.
12

/i 1870 åt apotekarne U. A. Boberg, G. R. Nordgren
o

och E. G. A. Aman att under samverkan med riksgälds-

kommissarien O. Arehn utarbeta ett förslag till de säljbara

apoteksprivilegiernas afskaffande genom en hypoteksamor-

teringsförening utan tvång. Sedan direktionen upprepade

gånger granskat det från kommitterade inkomna förslaget

och med sig adjungerat en del sakkunniga personer, såsom

häradshöfding A. W. Dufva, beslöt direktionen slutligen,

att förslaget skulle tryckas och kringsändas till samtliga

innehafvare af säljbara apoteksprivilegier, för att detsamma

vid årsmötet d.
6
/s 1870 skulle kunna diskuteras. Amor-

teringsförslaget upplästes äfven vid detta årsmöte samt

»gillades och antogs utan anmärkning af samtliga när-

varande».

D. 2% ingick Apotekaresocietetcns direktion till K. Maj:t

med det nya förslaget. Detta åsyftade att för samtliga sälj-

bara apotek upprätta en gemensam amorteringsfond, från
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livilken skulle utbetalas beloppet af privilegiets uppskattade

värde mot villkor, att med apotekets imiehafvande följde

skyldighet att å bestämda tider erlägga till fonden, hvad

som erfordrades till ränta och amortering af den från fon-

den utbetalade ersättningssumman jämte förvaltningskost-

nader, tilldess att hela beloppet blifvit gäldadt. I skrif-

velse d. 7g 1871 afgaf Sundhetskollegium sitt i hufvudsak

tillstyrkande utlåtande öfver förslaget. Kollegii ordförande,

generaldirektör N. J. Berlin, förklarade emellertid i särskild

bilaga sig icke kunna instämma i kollegii vid flera tillfällen

gjorda uttalanden om skadligheten af apoteksprivilegiernas

säljbarhet. Anledningen till, att han dock ej ville afvika

från kollegii uttalade mening om amorteringsförslaget, var,

att han hyste föga förhoppning om att vinna ett officiellt

erkännande för sin mening, efter allt hvad som passerat.

Sedan frågan sålunda i mer än 40 år blifvit förberedd,

aflät. K. Maj:t d. 1873 proposition till riksdagen om, att

»all handel med eller öfverlåtelse enskilde emellan af apo-

teksprivilegier skulle med utgången af år 1920 upphöra att

vidare tillerkännas gällande kraft, så att därefter rättigheten

till apoteksrörelses idkande komme att under alla förhållan-

den vara beroende af de föreskrifter, som i fråga om sådan

näring i allmänhet kunde komma att meddelas och att i

händelse en amorteringsfond kunde komma att bildas i

ändamål att inlösa de s. k. säljbara apoteksprivilegierna,

en hvar innehafvare af sådant apotek, hvars privilegium

blifvit af fonden inlöst eller af nya apotek, som framdeles

kunde komma att i stad inrättas, skulle såsom villkor för

apoteksrörelseus utöfvande kunna åläggas att till nyssnämnda

års utgång årligen till amortering af de för apoteksprivile-

giernas inlösen upplånta medel utgöra bidrag enligt de

grunder, K. Maj: t vid fastställande af stadgar för amorte-

ringsfonden kunde komma att bestämma».

Riksdagen biföll K. Maj:ts förslag och d.
9
/o 1873 ut-

färdades K. kung. angående afskaffandot af de säljbara

apoteksprivilegierna, hvarjämte K. Maj:t samma dag fast-
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ställde stadgar för Amorteringsfonden för apoteksprivilegier.

Dessa öfverensstämde i hufvudsak med det af Apotekare-

societetens direktion inlämnade förslaget.

För privilegiernas inlösen upptogs år 1874 ett obliga-

tionslåu, med hvilket lån inlöstes 94 säljbara apoteksprivi-

legier. Dylika förefunnos vid denna tidpunkt till ett antal

af 119.

På ansökan af innehafvare af; de 25 kvarvarande, sälj-

bara privilegierna, medgaf K. Maj:t d.
16

/9 1892, att en

själfständig amorteringsfond för dessa skulle få bildas, med
villkor, att den hittills å den äldre fondens privilegier verk-

ställda annuiteten afräknades från den inlösningssumma,

som efter skedd värdering blifvit fastställd. Endast tretton

af innehafvarne begagnade sig emellertid af denna rättighet,

livadan 12 säljbara apoteksprivilegier ännu existera i riket.



VII.

De svenska apoteksinrättningarna klassificerade

efter deras natur.

1. Stamapotek med säljbara privilegier och stamapotek med

personliga privilegier.

Alla de till 1835 anlagda, själfständiga apoteken voro

s. k. »stamapotek med själfständiga privilegier», hvilka

på grund af gammal häfd voro säljbara, och hvilka så

småningom fingo ett mycket högt handelsvärde. Visserligen

fastslog ett K. br. af d.
8
A> 1731 såsom princip, att dessa

privilegier voro »att anse för en kunglig benådning, h varför

de ej heller kuuna anslås till gälds betalning eller på öppen

auktion till den mestbjudande försäljas», men i § 11 af

1799 och 1819 års apotekarereglementen blef denna upp-

fattning betydligt modifierad, och K. Maj:ts dom d.
2
/a 1830

tillerkänner fordringsägarne till en afliden apotekare rättig-

het att för sterbhusets räkning låta försälja ej allenast det

af honom innehafda stamapotekets lager och inventarier utan

äfven privilegiet på detsamma.

Då emellertid i början af 1800-talet privilegierna stego

till ett värde, motsvarande ända till 2 V» gång omsättnings-

summan, och det därför blef svårt ja nästan omöjligt för

en mindre bemedlad farmaceut att komma i besittning af

eget apotek, begynte K. Maj:t för nya apoteksanläggningar

medgifva endast personliga, d. v. s. ej till annan person

säljbara, privilegier. Det första personliga privilegiet med-

delades å apoteket i Kisa, och heter det i K. br. d.
23

/a 1835

angående detta, att K. Maj:t »förunnat N. N. personligt
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nådigt privilegium å apoteksinrättningen i Kisa, dock utan

rättighet att detsamma till någon annan öfverlåta».

Då amorteringsfonden för apoteksprivilegier år 1874

trädde i verksamhet, blefvo 94 af de 119 säljbara privile-

gier, som då funnos i riket, inlösta af denna fond, livar-

igenom de öfvergingo till personliga privilegier. Genom
den nya amorteringsfonden af 1892 inlöstes ytterligare 13

säljbara privilegier jämte ett till själfständigt apotek om-

bildadt filialapotek, hvadan endast 12 apotek med säljbart

privilegium återstå i vår tid.

2. Filialapotek.

Innan ännu själfständiga apotek blefvo inrättade i alla

städer, var det ej ovanligt, att apotekarne särskildt i residens-

städerna fingo tillstånd att förse hela länet med nödiga

läkemedel. Sålunda erhöll apotekaren i Västerås, G. Hoff-

»ian genom privilegium d.
13/n 1674 rättighet att upprätta

apotek ej endast i denna stad utan äfven i Arboga, Sala

och Köping, och då det senare väcktes på tal, att ett själf-

ständigt apotek borde inrättas i Arboga, beslöt Collegium

medicum d.
u

/2 1706, att apotekaren i Västerås E. Zimmer-

man skulle i Arboga »hålla en gesäll, som kunde folket

betiena och skulle han neka sådant at giöra, borde doctorn

uthi provincien fritt få detsamma at giöra och skulle Lands-

höfdingen therom tillskrifvas». Apotekaren i Örebro F. M.

von Aren ägde enligt privilegium d.
3
/i 2 1728 rättighet

ej endast att hålla apotek i Närkes och Värmlands städer,

utan lian fick äfven försälja läkemedel öfver hela lands-

bygden i nämnda landskap. Då privilegium d.
22/u 1758

utfärdades för D. IIinzke på en apoteksanläggning i

Eskilstuna, erhöll han äfven tillstånd att hålla apotek i

Torshälla.

När man drog i tvifvelsmål, om ett ifrågasatt filialapotek

verkligen kunde bära sig, plägade Collegium medicum ut-
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verka särskilda förmåner för dylikt apotek af kommunen.
I öfverenstämmelse härmed beslöt kollegium d.

15
/i 1756, att

»då någon magistrat hädanefter söker apoteksinrättning, först

utverka för den, som de till förvaltningen deraf åstunda,

antingen fria husrum, trädgård eller annat, emedan annars de

med svårighet i småstäderne kunna äga nödtorftig utkomst,

och att detta alltid skulle vid sådana tillfällen iakttagas».

I slutet af 1700- samt början af 1800-talet hade alla i

städerna existerande filialapotek öfvergått till själfständiga.

K. Maj:t fortfor emellertid att bevilja anläggning af filial-

apotek å sådana orter, där behofvet af apotek blifvit ådaga-

lagdt, men där det var att befara, att apoteks rörelsen icke

kunde blifva så stor, att den kunde lämna själfständig inne-

hafvare tillräcklig utkomst. Filialapoteken äro därför att

anse såsom beviljade endast tillsvidare. 1 Sedan de flesta

stamapotek blifvit inlösta af amorteringsfonderna, och deras

privilegier alltså öfvergått till personliga, hafva äfven en

stor del filialapotek, när de vid ägarens frånfälle visat sig

äga erforderlig bärkraft, blifvit försedda med själfständiga

privilegier af K. Maj:t. Under det att sålunda filialapoteken

år 1860 ej voro mindre än 17 till antalet, hade desamma
år 1900 minskats till 9. Alla dessa apotek anlades på 1800-

talet med undantag af apoteket å Drottningholm, hvilket

upprättades redan 1779.

3. Sockenapotek.

Mot slutet af 1700-talet var det ej ovanligt, att inom

socknar, som saknade offentliga apotek, medel sammanskötos

till inköp af ett mindre förråd läkemedel, som skulle an-

vändas i främsta rummet till de fattigas hjälp. Sådana

läkemedelsförråd kallades »sockne- eller husapotek». Genom
K. cirk. d.

4

/s 1813 och K. kung. d.
27

/2 1828 ang. ändrin-

1 Jämför Iv. br. <1.
2n

lx 1855 till Sundhetskollegium, ang. filial-

apoteket i S., samt K. br. d.
10
/u 1906 till Medioinalstyrelsen, ang. fri-

görande af vissa filialapotek och medikamentsförråd.
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gar och tillägg uti K. förordn. d. 2Gh 1817 om socken-

stämmor och kyrkoråd, legaliserades sedermera dessa socken-

apotek. Genom nämnda författningar blef det nämligen

bestämdt, att det borde finnas läkemedel att tillgå för de

fattiga genom kommunalnämndens försorg.

Dessa medikamenter skulle bekostas genom å kommu-
nalstämma anskaffadt »bidrag till deras inköp». Sådana

sockenapotek finge ej anläggas eller underhållas af apoteks-

yrkets utöfvare, men medicin finge ej heller försäljas från

dem till allmänheten.

På 1700-talet hade det dock en och annan gång lörekom-

mit, att skötseln af dylika medikamentsförråd blifvit anför-

trodd åt farmaceutiskt bildade personer. Sådant tillstånd be-

viljades exempelvis apotekarelärlingen N. Thunmåm, som af

K. befallningshafvande d.
15

/3 1796 blef antagen till »åder-

låtare för Nätra socken», med villkor, att han från veder-

börligt apotek afhämtade medikamenterna. Äfven borde

han å orten insamla där förekommande medicinalväxter.

Af Collegii medici protokoll d. 25/u 1805 framgår, att äfven

sedermera tillstånd lämnadts åt farmaceut att förestå socken-

apotek.

Enligt K. br. d. Vio 1823 finge emellertid sådana med-

gifvanden ej längre förekomma, ty skulle sockenapoteken

»alldeles icke anläggas och underhållas af apoteksyrkets

idlcare», utan borde de handhafvas »af pastor eller annan

upplyst af församlingens innevånare».

Det dröjde dock icke länge, förrän man brast i denna

författnings efterlefvande. På en del platser, där åtgången

af medicinalier var ganska stor, drogo sig nämligen sockne-

männen för att ikläda sig kostnaden för medikamentsbehof-

vet och sågo ej ogärna, att någon fackman i pastors ställe

öfvertog »socken-apothekskistan». Egendomligt nog synes

själfva Sundhetskollegium under ett senare skede hafva

gillat ett sådant förfaringssätt och meddelat apotekare rät-

tighet att anlägga och innehafva sockenapotek.

Sundhetskollegii protokoll d.
2% 1829 gifver ett exem-
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pel på dylikt medgifvande. Apotekaren Wettervik hade

anmält, att han på farmacie studiosus Svanbäck öfverlåtit

sin rättighet att hålla sockenapotek i Värnamo, och kolle-

gium resolverade, att, »då ej mindre Svanbäck såsom stu-

diosus Pharmacise var behörig till sådant apotheks vård, än

ock Wernamo församlingsbor derå meddelat kallelse, alltså

och med bifall till berörda öfverenskommelse, fann Kongl.

Colleg. godt att åt S. öfverlåta rättigheten att hålla socken-

apotek i Wernamo, sådan den varit W. medgifven och af

honom begagnad».

Småningom upphörde dock kollegium att meddela till-

stånd för farmaceuter att anlägga och innehafva socken-

apotek. Man insåg nämligen, att häraf fara kunde uppstå

för apotekareyrkets lagbundna utöfning, och de hittills an-

lagda, mera gifvande sockenapoteken förvandlades därför

till själfständiga apotek. Med sockenapoteket i Nybro, som

stängdes 1866, upphörde slutligen de s. k. sockenapoteken

att existera. 1

I samband med ofvanstående må omnämnas de sär-

skildt på 1700-talet förekommande s. k. »reseapoteken»,

hvilka ej sällan medfördes af provinsialläkarne på deras

tjänsteresor. Enligt äldre instruktioner voro dessa läkare

t. o. m. anbefallda, att på orter, där apotek saknades, mot

betalning tillgodose befolkningens behof af läkemedel. Där-

jämte hände det mer än en gång, när ett apotek råkat i

lägervall eller sköttes illa, att kollegium uppmanade pro-

vinsialläkaren att förse sig med ett tillräckligt förråd af

duglig medicin.

4. Medikamcntsförråd och medikamentslådor.

Borttagandet af rättigheten att hålla sockenapotek för-

svårade naturligtvis åtkomsten af medicin för en stor del

af landsbygdens befolkning, och af denna orsak hafva medi-

1 Först 1890 utfärdades personligt privilegium för ett själfständigt

apotek i Nybro.
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kamentsförråden blifvit inrättade i senare tid. Oftast an-

lagda i samband med upprättandet af nya läkaredistrikt,

hafva dessa förråd, sedan de af K. Maj:t beviljats efter

ansökan hos Medicinalstyrelsen, vanligen tilldelats närlig-

gande stamapotek. De äro att anse endast såsom tillfälliga

apotek, som kräfva mindre utrustning än moderapoteket. 1

De hafva beviljats endast på ett visst antal år eller tills-

vidare, d. v. s. till dess medikamentsförrådets omsättning

ökats så mjmket, att detsamma kunnat existera såsom själf-

ständigt apotek.

2

I allmänhet har anläggning af dessa

medikamentsförråd beviljats på ansökan af vederbörande

kommun, som ofta för ändamålet medgifvit vissa förmåner.

Dessa hafva vanligen utgått i form af fri lokal för apoteket

och föreståndaren eller bidrag till hyran.

De tre första medikamentsförråden anlades samtidigt

år 1870 i Dannemora, Nås och Edsberg.

*

För att ytterligare underlätta allmänhetens tillgång till

medicin och på så sätt äfven öka afsättningen för resp.

apotek, begynte åtskilliga apoteksinnehafvare i slutet af

1800-talet att utefter järnvägslinjerna utsända s. k. »medi-

kamentslådor», medelst hvilka medicin på rekvisition för-

sändes från apoteket till aflägsnare belägna orter. Detta

sätt att tillhandahålla allmänheten läkemedel legaliserades

1 Jämför Medicinalstyrelsens cirk. d.
25
/10 1901 8:o och samma

styrelses tillståndsbref d. “/io 1903 för apotekare E. att hålla medika-

mentsförråd i L. (Författningar m. m. angående apoteksväsendet i Sve-

rige, af Karl Ahlbcrg och C. F. V. Schimmelpfennig).
2 På grund af en framställning från Gentralstyrelsen för Sveriges

farmaceutförbund om förändrande af samtliga rikets medikamentsförråd

till själfständiga apotek har K. Maj:t d.
1,

’/
11 1906 bestämt, att när stam-

apotek, hvars innehafvare erhållit i uppdrag att tillhandahålla medika-

mentsförråd, hvilket icke är upplåtet på viss tid, blir ledigt, bör Medi-

cinalstyrelsen, före kungörandet af privilegiet å stamapoteket, till K. Maj:t

ingifva yttrande, huruvida vederbörande medikamentsförråd må kunna

förändras till själfständigt apotek.
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genom »K. instr. d.
31
/io 1890 för läkare, som äro för hälso-

och sjukvården inom visst område anställde, äfvehsom för

andre som utöfva läkarekonsten». Denna instruktion an-

befaller provinsialläkarne, att, »der så finnes behöfligt, söka

främja aftal mellan apotekare och kommunalnämnd om
expedition af läkemedel medelst s. k. medikamentslåda eller

på annat lämpligt sätt».

Det visade sig emellertid, att apotekare ej sällan sände

medikamentslådor till platser belägna utanför apotekets

egentliga verksamhetsområde. För upphäfvande af denna

osunda konkurrens blef det enligt Järnvägsstyrelsens cirk.

d.
15
/e 1904 stadgadt, att »ansökan om tillstånd till transport

af medicin i medicinlåda eller fack skall ställas till veder-

börande trafikinspektör, som, efter att hafva inhämtat ytt-

rande af förste provinsialläkaren i länet angående behöflig-

heten och lämpligheten af dylik medicintransport å den

linje, som ifrågasatts, bifaller eller afslår ansökningen». 1

I anslutning till det föregående torde, i den mån det

kunnat utrönas, en sammanställning af apoteksinrättningar-

nas antal vid olika tidpunkter samt den å desamma tjänst-

görande personalen vara af intresse

2

:

1
I sammanhang med detta cirkulär aflät Medicinalstyrelsen d.

(!

/7

1904 skrifvelse till samtliga förste provinsialläkare med uppmaning att

vid pröfvande af dylik ansökan »städse noga öfverväga, huruvida dessa

transporter kunna vara behöfliga för de orter, till hvilka medikaments-

lådorna äro afsedda att försändas, eller om icke erforderlig medicin redan

finnes därstädes tillgänglig eller möjligen kan på annan väg med större

fördel eller bekvämlighet erhållas, i hvilket senare fall I hören, ej minst

för att förekomma ekonomiska svårigheter för de smärre apoteken, med
däraf härflytande risk för allmänheten att ej bekomma fullgod medicin,

afstyrka bifall till de gjorda ansökningarna».
2 Uppgifterna äro hämtade dels ur Medicinalstyrelsens matriklar

och Apotekaresocietetens arkiv (P. Chr. Schultzens anteckningar) dels ur

Minnesbok för apothckare och pharmaccuter af A. T. Wistrand, dels

vidare ur Sundhetskollegii Öfversikt af lielso- och sjukvården i Sverige

under tioårsperioden 1851— 18G0, samt dels slutligen ur Medicinalstyrel-

sens årsberättelser om liälso- och sjukvården i Sverige.
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År

Befintliga apotek och deras
natur

Tjänstgörande å apoteken
eller studerande vid

Farmaceutiska institutet

Säljbara

apotek

Personliga

apotek

Filialapotek

Slotts-

och

socken-

apotek
Medikamentsförråd Summa

Provisorer

och

apotekare

Farmacie

studiosi

och

kandidater

Studerande

vid

Far-

maceutiska

institutet

Elever Summa

1650 11 11

1700 27 27

1760 45 45
1775

1

74 74

1800 95 95
1810 99 99

1820 105 105
1830 121 121

1840 135 135
1851 118 9 13 5 2 145 85 14 99 198
1860 121 19 17 2 159 105 43 175 323
1870 120 61 15 1 3 200 98 159 49 162 468
1880 25 163 13 1 32 234 182 227 94 173 676
1890 25 180 12 1 41 259 277 249 107 168 801
1900 12 247 8 1 54 822 442 333 76 175 1,026

1905 12 283 8 1 47 3 351 521 362 98 127 1,099

1 Enligt P. Clir. ScJmltzen skall år 1782 i riket liafva funnits 100
apotek, däraf 18 i Finland, samt ett veterinärapotek i Skara. Tio af

dessa apotek förestodos af provisorer. I lydländerna funnos 19 apotek,

däraf i Pommern 15, å Eiigen 2 och i Wismar 2. Tjugu till tjugutvå

svenska och finska städer hade ännu ej apotek. — Af apotekarne i

Sverige och Finland voro 19 utlänningar, af hvilka dock ingen fanns i

Stockholm. Tjänstgörande »äldre studiosi» voro till antalet 30 i Stock-

holm och 64 i landsorten, således tillsammans 94. Af dessa voro 8 ut-

länningar. I Stockholm tjänstgjorde 24 »yngre studiosi och lärlingar»

och i landsorten 70, summa 94. (Allt räknadt på Sverige och Finland).

Af dessa 188 studiosi och elever befunno sig dock 12 på resor eller vis-

tades vid akademier eller gymnasier.

Enligt den för senare hälften af år 1783 uppgjorda matrikeln tjänst-

gjorde på apoteken i Stockholm 22, i svenska landsorten 54 samt i Fin-

land 7 äldre studiosi, sammanräknadt 83 stycken. Af yngre studiosi

och lärlingar tjänstgjorde i Stockholm 27, i svenska landsorten 46 samt
i Finland 5, sammanlagdt 78.

2 Slottsapoteket i Drottningholm, som numera är filialapotek till

hofapoteket Lejonet i Stockholm, var under åren 1841—1874 personligt

själfständigt apotek. Apoteket har alltid disponerats af riksmarskalken.
3 Härtill komma 6 sjukhusapotek och 10 endast under badtermi-

nerna för allmänheten tillgängliga brunnsapotek.
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VIII.

Upprättandet af nya apotek och kompetens för

deras innehafvande.

De första offentliga apoteksanläggningarna i Stockholm

blefvo beviljade för hofapotekarne i syfte att hindra, det

hofapotekets medicinalier blefvo förlegade. Sålunda erhöll

A. Busenius 1575 Konung Johan III:s tillstånd att hålla

öppet apotek, »uppå det att materialia och medicamenta

icke måtte derigenom blifva förderfvade, att de länge ligga».

På samma grunder erhöll äfven Ph. M. Schmidt år 1625

kungl. medgifvande att flytta slottsapoteket till Stortorget,

och att hålla detsamma öppet för allmänheten.

Sedermera beviljades emellertid apoteksanläggningar

äfven på andra grunder. Emedan »borgerskapet och mee-

nigheeten här i Wår Residensstadh Stockholm, så i för-

städerne och malmerne som i sjelfwa staden, märckeligen

tilltager och förökas», utfärdade Drottning Christina d.
27

/s

1648 åt »Wår troo undersåthe, ärligh och förståndigh

Liborius Fintzenhagen» privilegium å det apotek i Stock-

holm, hvilket han erbjudit sig »willia anrätta och hålla».

S. Ziervogel, som erbjudit sig att anlägga ett nytt apotek,

erhöll d.
12A 1649 af samma drottning rättighet härtill,

»i betraktande af den commoditet och nytta, som bem:te

Wåre undersåter samptel. gemene man i Stockholm af bem:te

apotek till deras helsos och sundhets befordran hafva

kunna »

.

farmaciens historia. 15
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»Ehuruwähl Oss kunde falla betänkligit, att nu så

hastigt tillåta något sådant apothekeries inrättande här i

Stockholm», erhöll äfven A. Månsson Biever, som »är här i

Wår Residencestad födder, och nästan den förste som sig

härifrån till samma konst och handtering slagit och fattat

hafwer» d.
28

/e 1649 Drottning Christinas privilegium på ett

apotek i Stockholm. Sedan Carl XI beslutat att ett apotek

skulle anläggas å Södermalm »dermed till at lätta den wägen

som Wåre ther sammastädes boende undersåtare härtill

hafwe warit beswärade med till Apothequen uti sielfwa

staden», erhöll J. Brandt d.
l5

/i 2 1674 privilegium på detta

apotek, sedan han »igenom studier och resor i fremmande

land god förfarenhet förwärvet hafwer uti de saker, som
Apothekare konsten widkommer, hwaraf han i medlertijd

hos Wår och Wårt Rijkes Trooman, Råd och II. R. Cantzler

för Hof Apothecare upwachtat, han gode profwer gifwit

hafwer».

Privilegium på apoteksanläggning i hufvudstaden bevil-

jades sålunda till att börja med uteslutande af Konungen,

vanligen för att skaffa befolkningen lättare tillgång till

medicin men någon gång äfven såsom ett personligt nådigt

vedermäle. Pröfningen af den sökandes kompetens låg på

denna tid helt och hållet i Konungens hand.

Äfven i landsortsstäderna blefvo apoteksanläggningarna

på 1600-talet en och annan gång beviljade af Konungen,

men i allmänhet synes i första hand magistraten liafva

gifvit tillstånd till dylika. Man sökte emellertid ofta kungl.

sanktion på sådan apoteksinrättning.

Några exempel på apoteksprivilegier, som tillkommit

på sistnämnda sätt torde vara på sin plats. Af magistraten

förut kallad till apotekare erhöll S. Wolimhaus d.
24

/i 1628

privilegium på ett apotek i Uppsala »vid och under Upsala

Academie». År 1638 erhöll mäster Philip af borgmästare

och råd i Kalmar privilegium på att för staden vara »en

rätt apothekare». Af borgmästare och råd i Göteborg med-

delades K. Tkeutiger d.
8
/8 1642 tillstånd att i denna stad
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»hålla ett fullkomligt apothek». Magistraten i Jönköping

beviljade mäster Liborius d.
7
/s 1656 rättighet att i staden

inrätta ett apotek, och erhöll han jämte andra förmåner

fri lokah för två år.

I landsorten likasom i Stockholm torde tillgodoseende

af behofvet af medicin hafva utgjort bevekelsegrunden till

medgifvandet af apoteksanläggningar. Hvad en sökandes

kompetens beträffar, så bedömdes den uteslutande af de

styrande å de orter, där apotek skulle anläggas.

Vid öfverlåtelse af apotek var det i allmänhet tillräck-

ligt att efterträdaren styrkte sig hafva träffat öfverenskom-

melse med sin företrädare eller dennes rättsinnehafvare om
köpet, hvarpå K. konfirmation utan vidare plägade erhållas.

I landsortsstäderna undandrog man sig emellertid ej sällan

denna form af stadfästelse och nöjde sig med magistratens

sanktion å öfverlåtelsen.

Först i K. Maj:ts resolution d.
16
/s 1663 angående bil-

dandet af ett Collegium medicum, återfinner man de första

officiella bestämmelserna för innehafvande af apotek. Det

heter i nämnda resolution, att »Ingen Chirurgus eller Phar-

macopoteus må och inträngia sigh til någre Medicinske

öfningar i sitt embete förr än han ett Examen publicum

uthstått hafwer och det in prsesentia Doctorum medicorum,

som aff mehrbermte Collegio thertill förordnade ähro». I

Collegii medici d.
4
/s 1680 bekräftade privilegier bestämmes

dessutom, att ingen apotekare borde antagas eller tillåtas

idka apoteksrörelse, förrän han, efter undfående af K. privi-

legium, aflagt den ed, som af kollegium och öfverståthål-

laren pröfvades skälig.

Närmare föreskrifter angående kompetens för erhållande

af apoteksprivilegium meddelades i 1688 års medicinalord-

ningar. Enligt dessa fick ingen i riket »hålla något apotek,

som icke först sig angifvit hafver hos Wårt Colleg. medic.
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af det att examineras 1

;
Sedan skall han på Collegii godt-

pröfvande först åtnjuta Wår allernådigaste vocation och

beställning, hvarefter han sin ed uti Wårt Colleg. medic.

aflägga skall, att han det som honom åligger strikte i alla

stycken efterkomma och sig så anställa vill, som en samvets-

gran och förståndig apothekare egnar och bör. Hvilket i

lika måtto förstås om de nu varande apothekare, hvilka

ingen ed aflagt hafva ».

Kompetensvillkoren för innehafvande af apotek voro

härmed fastställda, men för sättet att gå tillväga, då någon

ort önskade erhålla en apoteksinrättning, synes ännu ej några

enhetliga grunder hafva tillämpats. Ehuru det af medieinal-

ordningarna framgick, att endast K. Maj:t kunde bevilja

upprättande af apotek, ägde likväl härutinnan undantag rum.

Enligt Collegii medici protokoll hade sålunda prof.

J. F. Below i Lund anmält, att generallöjtnanten K. G.

Rehnskiöld gifvit tillstånd åt en viss J. Dieterich, »som

aldrig lärt apothekarekonsten och intet vore af Collegio eller

med dess wettenskap examinerad», att slå sig ned såsom

apotekare i staden till förfång för den af akademien antagna

apotekaren. Kollegium beslöt i anledning häraf d.
7/u 1700,

»att till bemälte Jakob Dieterich afgår bref att han sig

sisterar examini och framter sin vocation och privilegium,

då collegium sedan vill tillse, hvad dervid är att göra».

Apoteket i Eksjö synes hafva blifvit anlagt år 1737

endast på grund af medgifvande från landshöfdingämbetet.

Då behofvet af ett nytt apotek gjorde sig gällande,

visste man alltså ej med säkerhet, hvilken väg man skulle

gå för att få denna angelägenhet ordnad. Än vände man
sig, som sig borde, direkt till Iv. Maj:t, än anlitade man
Collegium medicum, men ofta äfven den under åren 1737

—1766 jämsides med detta verkande Sundhetskommissionen.

Sedan landshöfdingen i Södermanlands län hos Sund-

hetskommissionen framhållit behofvet af ett apotek i Sträng-

1 Angående examens omfång, se kap. XVI.
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näs, anhöll kommissionen i bref till K. Maj:t, att det måtte

inrättas ett apotek i denna stad. Enligt Sacklén erhöll

också C. G. Pladecius d.
2% 1746 privilegium på dylikt

apotek. Några år senare finner man emellertid, att äfven

konsistorium i Strängnäs hos Collegium medicum begär, att

detsamma ville anmäla Pladecius till erhållande af privile-

gium. I utlåtande af d.
24

/9 1752 anför emellertid kollegium,

att det ej tillhörde detsamma att anmäla sådana ärenden,

utan borde konsistorium tillika med landshöfdingen och

magistraten hos K. Maj:t anhålla om apoteksprivilegium

för staden.

Då ett samhälle på 1700-talet anmälde sig vara i behof

af apotek, beviljades dylikt nästan alltid, dock med villkor,

att den antagne apotekaren skulle examineras af Collegium

medicum. Vid de tillfällen då ett apotek genom köp eller

arf bytte om innehafvare, anhöll den nye innehafvaren an-

tingen direkt hos K. Maj:t om stadfästelse å privilegiet,

eller anmäldes han af kollegium till erhållande af konfir-

mation. För att en öfverlåtelse af ett privilegium skulle

hafva giltighet, måste handlingarna därom äfven företes

ortens magistrat eller motsvarande myndighet.

Fullständig klarhet angående kompetensfordringarna

för erhållande af apoteksprivilegium erhölls genom 1799 års

apotekarereglemente. Här stadgades nämligen i § 10, att

»Pharmacise studiosus, som blifvit antingen tillsvidare för-

ordnad, eller genom kontrakt kallad till provisor, eller ock

är laglig egare till apotek, aflägger inför Wårt Collegium

medic., efter föregången examen x
,
provisor eller apothekare-

eden enligt det af Oss i nåder gillade formulär, och erhåller

provisors eller apothekarebref, hvarefter provisor sig till sin

tjenst förfogar, men apothekare, till privilegii erhållande,

hos Oss af Wårt Collegium medic. i underdånighet anmäles».

1 Angående fordringarna i examen, se kap. XVI.
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Denna paragraf intogs sedermera oförändrad i 1819 års

apotekarereglemente och är, hvad de säljbara apoteksprivi-

legierna beträffar, i hufvudsak gällande t. o. m. år 1920.

Utom nämnda kompetensfordringar föreskref 1799 års

reglemente dessutom, att »pharmacise studiosus bör minst

4 år hafva conditionerat innan han anmäler sig i Wårt
Collegium medicum att antingen såsom provisor förestå

annans apotek eller såsom apotekare få innehafva eget apo-

tek». Denna fordran återfinnes äfven i hufvudsakligen

oförändrad form uti 1819 års reglemente.

I och med införande af de personliga apoteksprivile-

gierna gjorde sig en ny princip gällande vid utdelande af

privilegium. Detta kunde nämligen ej förvärfvas genom
köp, utan skulle enligt K. br. d.

9
/2 1838 genom »statstid-

ningen till hugade (behörige) sökandes efterrättelse kungöras,

hvarpå den skickligaste af Sundhetskollegium i und. föreslås».

K. instr. d.
2/n 1877 för Medicinalstyrelsen gifver sedermera

denna i uppdrag att »tillse, det apoteksinrättningarna inne-

hafvas och förestås af behöriga personer, samt att, då apo-

tek blifver dedigt eller ombyter egare, hos K. Maj:t till

erhållande af privilegium eller stadfästelse derå anmäla den,

som dertill finnes mest förtjent eller apoteket lagligen för-

värfvat».

Ehuruväl Medicinalstyrelsen ensam äger befogenhet att

till erhållande af privilegium hos K. Maj:t föreslå den mest

meriterade, har, sedan de personliga apoteksprivilegierna

inrättadts, den praxis utbildat sig, att äfven åt Apotekare-

societetens direktion tillfälle lämnas att yttra sig om de

sökandes kompetens. Första gången skedde detta, då Sund-

hetskollegium i skrifvelse d.
u

/e 1838 anmodade direktionen

att afgifva utlåtande om kvalifikationerna hos trenne sökande

till det personligt priviligierade apoteket å Oroust. I remiss

d.
l5
/i 2 1841 anmodades direktionen sedermera att, vid upp-

rättande af förslag till erhållande af apoteksprivilegium,

uppföra en af de sökande. Detta tillvägagående blef nu

praxis, tills Medicinalstyrelsen vid remiss i maj 1880 ut-

k
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tryckte den önskan, att direktionen måtte, på de afgifna

förslagen till erhållande af lediga apoteksprivilegier, uppsätta

tre af de sökande, i den ordning de borde komma i åtanka.

Den oklarhet, som hittills varit rådande om den väg

man borde beträda, då ett samhälle önskade anläggning af

ett apotek, skingrades ej vare sig genom K. instr. d. %2
1815 för Sundhetskollegium eller genom apotekareregle-

mentet af 1819. I den förstnämnda heter det visserligen,

att »öfver allt i riket skola finnas tillförlitliga apotek till

det antal innevånarnes behof och talrikhet kräfver», men
huruvida Sundhetskollegium ägde rätt att föreslå nya apo-

teks anläggande 1

,
eller man i sådana fall borde direkt vända

sig till K. Maj:t, därom finnes intet stadgadt.

Först K. instr. d.
2/n 1877 bringar klarhet härutinnan,

då den anbefaller Medicinalstyrelsen »att efter vederbörandes

anmälan om behofvet, och då så pröfvas erforderligt och

lämpligen kan ske, hos K. Maj:t föreslå nya apoteksinrätt-

ningars anläggande». Samma bestämmelse återfinnes oför-

ändrad i K. Maj:ts förnyade instr. d.
31

/i 2 1900 för Medi-

cinalstyrelsen.

J Nämnda instruktion ålägger visserligen kollegium att söka be-

främja inrättandet af s. k. sockenapotek, men dessa förråd af medika-

menter voro endast afsedda för de fattiga eller vid »inträffande olycks-

eller sjukdomshändelser». De fingo ej heller innehafvas af farmaceut,

utan skulle de handhafvas af pastor eller annan därtill utsedd försam-

lingsmedlem.



Apotekaresocietetens uppkomst och utveckling.

De första spåren af en sammanslutning mellan apote-

karne återfinnas i en till K. Maj:t d.
12
/g 1700 ingifven

och af 6 apotekare i Stockholm undertecknad supplik om
befrielse från erläggande af kontribution. Först efter 1751

påträffar man exakta uppgifter om Apotekaresocieteten i

Stockholm, ty dess handlingar, hvilka voro i förvar hos

amiralitetsapotekaren J. J. Salberg, blefvo vidden eldsvåda,

som detta år öfvergick hans apotek, förstörda. Ganska

knapphändiga äro äfven de upplysningar, som för det föl-

jande halfseklet kunna hämtas ur Apotekaresocietetens arkiv,

ty endast ett fåtal protokoll finnas i behåll sedan denna tid.

Enligt hvad man emellertid af tillgängliga handlingar kan

inhämta, var den apotekaresocietet, som omtalas från 1700-

talet, icke någon sammanslutning af apotekarne i Stock-

holm i den bemärkelse som nutida föreningar afse och ännu

mindre en af öfverordnad myndighet erkänd korporation

med befogenhet att bevaka apotekarnes intressen och föra

deras talan. »Apotekaresocieteten i Stockholm» synes dock

icke hafva varit endast ett kollektivnamn på hufvudstadens

apoteksinnehafvare, ty assessor P. Chr. Schultzen fram-

håller uttryckligen 1

,
att apotekarne i Stockholm från ur-

minnes tider »blifvit kallade Societet och såväl af Konungen

1 P. Chr. Schultzen, Matriklar och biografiska anteckningar; för-

varas i Apotekaresocietetens arkiv.
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som Rikets kollegier blifvit rådfrågade i åtskilliga mål».

Af tillgängliga protokoll från 1780-talet framgår likaledes,

att hufvudstadens apotekare äfven före denna tid gemen-

samt rådgjort om sina angelägenheter, och att de vid vik-

tigare tillfällen uppträdt såsom representanter för hela kåren.

Enligt hvad som framgår af de Schultzenska papperen,

torde också förslag till stadgar för societeten flera gånger

hafva blifvit framlagda af densamma, ehuru de ej blifvit

antagna.

Apotekarne själfva synas alltså hafva insett nödvändig-

heten af en sammanslutning. Att äfven Collegium medicum
medgaf behofvet af en sådan, framgår af dess skrifvelse

d. 1776, enligt hvilken societeten af kollegium blef an-

modad att inkomma med förslag till »reglemente för en

Apothekaresocietet»

.

Det begärda förslaget ingick äfven d.
29
/io 1776 till

K. Maj:t försedt med ett varmt tillstyrkande af Collegium

medicum, i hvilket detta lämnar »nuvarande Apothekare

det wälförtienta witsord, at de kunna jämföras, om icke

förtiena företräde för de fläste utländske Apotheksidkare,

hvarföre ock Collegium wågar i underdånighet tilstyrka det

täcktes Eder Kongl. Maj:t til upmuntran för denne corps,

benåda dess Ordförande i Societeten, enligt detta deras

underdåniga project med Dess Höge Fullmakt såsom Öfwer-

Directeur». I resol. d.
17

/i 1777 affärdades emellertid för-

slaget af Gustaf III med följande ord: »Häruppå länder

Eder i nåder til swar och wederbörandes efterrättelse, det

Wi icke finna skiäl att lemna den sökta stadfästelsen å be-

rörda Project, emedan Eder skyldighet är, at tilse, det ord-

ning och skick på Apothequen hållas, hwilken tilsyn icke

kan blifwa mindre, ehuru något reglemente af Oss icke ut-

färdas, eller Societetens ordförande kallas Ofwer Directeur,

om J lika som hittils fullgören hwad Eder instruktion Eder

åligger».

Societeten, som af ofvannämnda K. resolution likväl

trodde sig finna, att »K. Maj:t wäl afslagit sättet, men dock
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önskade at ordning och skick borde underhållas och således

at förefallande ärenden icke kunde afstadna samt ankomna
skrifwelser och förfrågningar lämnas obesvarade», erhöll

sedermera enligt Collegii medici beslut d.
9
/ä 1778 välvilligt

medgifvande att onsdagar och lördagar hålla sina samman-

komster i kollegii sessionsrum. Saknaden af egen lokal

utgjorde nämligen en af de största svårigheterna för en

sammanhållning ledamöterna emellan, och societeten »war

utan råd til hyresmedel för sammankomsters hållande».

Detta kollegii tillmötesgående, säger Schultzen, »wär-

kade dock ganska litet och kårt och emedan efter några få

sammankomster för få af Ledamöterna uppkommo, uppsattes

d. 18 Febr. 1778 någre få associationsreglor uti 11 para-

grafer til efterlefnad, på det at icke alt åter skulle stadna

i inactivitet». Att ledamöterna så ogärna infunno sig till

sammanträdena, berodde enligt Schultzen hufvudsakligen på,

att de ej kunde ena sig om utgifterna för dessa, samt »att

Societetens sammankomster tydeligen generade K. Colleg.,

märktes af den dageliga omstädningen i rummet, då leda-

möterna skulle samlas, vaktmästarens vidrighet, m. m.».

Ofvannämnda föreningsregler underskrefvos visserligen

endast af sju hufvudstadens apotekare, men ur protokollen

från 1782 framgår, att vid denna tid samtliga apoteksinne-

hafvare i Stockholm anslutit sig till societeten. Det torde

vara af intresse att här i sin helhet anföra dessa societetens

första stadgar jämte det hufvudsakliga af motiveringen för

desamma.

Sedan först Konungens afslag å det ingifna reglements-

förslaget blifvit omnämndt och kollegii erbjudande att åt

societeten upplåta sin lokal för sammankomsterna erkänn-

samt relaterats, lyder fortsättningen som följer: »Huru

bidragande detta Collegii medici steg kan wara, kan det

dock ej wara tillräckligt til hela ändamålets winnande; ty

Ledamöterna komma derför icke flitigare tilsammans; en

del hindrar nemligen sjukdom och ålderdoms bräckligheter,

en del andra omständigheter, hvartil kommer at ingenting
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utan någre fast små penningeutgifter kan verkställas e. g.

til Notariens aflönande, som skall föra protokollet och för-

rätta expeditionerne, waktmästarens beswär för kallelsen

och uppassning, lius och skrifmaterialier m. m. De mål,

som til Societeten remitteras, böra skyndsamligen beswaras

och då ofvanstående hinder äro i wägen undandrager en

eller flera sig för sjukdom, en annan åter för olika tankar

med pluraliteten o. s. w.; den ena wil ej bidraga til hyran,

en annan ej til Secreterarens aflönande och den 3:die ej til

Waktmästarens, in summa alt stadnar i inactivitet eller ock

tillika med all kostnad och beswär på Dem, som wilja följa

billighet och wrara laglydige samt ej wilja exponera sig för

tiltal och påminnelser, hwilka föda af sig förargelse och

hela Corpsens skada; ja man må ock med skäl anföra, at

om ej någre ledamöter skulle wilja hålla tilsammans och

se på samfäldt bästa, torde hela rörelsen snart se sin under-

gång, alldenstund man dageligen finner intrång på alla sidor.

Underskrefne ledamöter, som billiga allt hwad ofvan

skrifwit står, hafva derföre öfwerenskommit at upsätta föl-

jande Reglor, til enighets winnande och befordrande af

allmänt wräl så inom som utom Societeten.

§ 1.

Den äldste Ledamot bör efter all naturlig ordning, så

länge ingen authoriserad Ordförande blifvit tilsatt, emottaga

alla ankommande Bref och Handlingar samt alla hos Honom
anmälda mål, som röra Societeten, och låta sammankalla

Ledamöterne. AVid sammankomsterne föra ordet och före-

ställa ärendena, dock en hvar obetagit, at i sin ordning

anmäla och förebringa hvad Han finner tarfva öfverlägning,

och deräst öfver de förekommande ärender och angelägen-

heter skiljaktiga tanckar sig yppa, bör genom omröstning

från den yngste uppåt, slutet hämtas af flesta rösterne,

hwarmed de öfriga ej mindre än de, hvilka uppå undfången

kallelse uteblifvit från sammanträdet, böra utan gensägelse

låta sig nöja. Sedan alla Ledamöterne til sammankomst
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kallade äro, men allenast Tre eller Fyra af dem upkomma,
böra De ärendena afgöra, om möijeligit är eller ock upskuta

til nästa gång, men låte vid nya kallelsen en underrättelse

följa, hvaruti sakens wigt må föreställas, så at åtminstone

halfva Societeten nästa gång må komma tilsammans, då

den hälften som är närvarande, bör sluteligen afgöra ären-

derne och vid existerande paria vota, gälle den mening i

hvilken Ordföranden instämt. Skulle den äldste Ledamot

ej wilja åtaga sig denna möda och kunna upkomma i

Societeten, äger den äldste af de närvarande samma rättig-

het, men sammankomsterne bör altid ske med Dess kunskap.

I Societeten bör alla förefallande mål afgöras och inga hand-

lingar kringsändas til Ledamöterne.

§ 2 .

Ej måge vid Soc:s öfverläggningar andre mål företagas

än sådane som röra Soc:s gemensamma Oeconomie, förlänte

Privilegier och Rättigheters försvarande, samt mål, hvarföre

Soc:s yttrande ifrån K. Colleg. medic. eller annor Ort kan

äskas; Wid hvar sammankomst bör äfven inberättas, hvad

som en hvar Ledamot til gemensamt bästa kunnat ärfara

eller angående Apothekarne hos Kongl. Collegium medicum

förelupit.

§ 3.

Alt hvad som uti Soc:s sammankomst förehafves och

beslutes, skal genast antecknas til protocollet, börandes

protocollet vid nästa sammankomst upläsas och justeras.

§ 4 .

På alla handlingar, som rörer Soc:s Privilegier, Rättig-

heter och Förmåner, dem Soc:n redan har eller framdeles

erhåller, skall en rigtig förteckning uprättas och hållas innom

Societetens säkra förvar, der hvar Ledamot äger fri tilgång,

då det likväl först i Soc:n anmäles. Icke må någre i Soc:s

förvar warande eller framdeles ankommande Bref och Hand-

lingar i Originali utlämnas til någon Ledamot. Nyckelen
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bör förvaras lios en Ledamot, som will åtaga sig wara

Societetens Archivarius och ej har skåpet i sitt eget förvar.

§ 5.

Alla, som i Kongl. Collegio med. examineras till Apo-

thekare eller Provisorer, böra nästa Odens- el. Lögerdag i

Soc. upkallas, då en närvarande af Examinatorerna berättar

huru han i Kl. Collegio gifvit sit bifall til den examinerades

approbation, hvarpå densamme får företräde och sedan af

Ordföranden gratuleras, men i fall Han allenast blifvit

Provisor, anmodas Han at efter yttersta flit söka til att wäl

förestå det honom anförtrodde Apothek, då Soc:n deremot

skall söka tilfälle at erkänna en sådan wänskap, som en

Societetens Ledamots Sterbhus fått genom Hans flit åtniuta.

I bägge fallen anteknas i protocollet dess förnamn med
hvadmera, som kan finnas nödigt för framtiden. Wid detta

tilfälle erlägger denne nye Ledamot en frivillig gåfva til

Soc:s kassa och äge sedan frihet så länge Han här wistas

eller framdeles kommer hit resande at bewista Soc:s öfver-

läggningar. Skulle denne nye Apothek are bli en Ledamot

af Soc. här i Kl. Residencet, så får han tillika bruka nyckel

til Soc:s dosa, hvilket apart betalas med Sexton skillingar;

Som denne § i flere afseenden är af mycken wigt, så åligger

det hvar och en af Examinatorerne at bestyra om denne

immatrikulering, och i fall det försummas antingen genom
förgätande af sammankallande, el. sedan Soc:n i annat

ärende varit tilsammans, så bör Cassans skada ärsättas med
Sexton skillingar.

§ 6.

Wid Disciplars antagande på Apotheken här i Stock-

holm, hålles den ordning, som brukelig varit med Contracts

uprättande, och at dertil skickelige Subjecter wäljes, hvilka

framdeles kunna hedra deras Herrar. Då läro-åren äro ute

och Discipelen deröfver erhållit Testimoninen, bör Han der-

med infinna sig för Societeten, då Soc:s äldste närwarande,

el. Secreteraren påteknar pra)sentatum, och ynglingen får
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en liten förmaning om sitt upförande hädanefter samt är-

1ägger frivilligt til Cassan minst sexton skillingar, hvarpå

Han blir på sitt ställe immatriculerad, och Societeten låfvar

honom sin hugkomst.

§ 7 .

Då någon Pharmacise Studiosus antages i Condition,

bör Han straxt wid ankomsten upte sine Testimonia för

Patron, som derpå teknar prtesentatum til deras öfverty-

gelse, som dem framdeles komma at se.

§ 8.

Öfver inkomsterne och de förefallande utgifter, kommer
riktig uptekning och årligt bokslut at hållas och blifva

medlen stående under Soc:s här i Stockholm warande Leda-

möters gemensamma fria och obehindrade disposition, på
det sättet, at 2:ne af de i Staden boende Herrar Apothekare

är Prsefecti Aerarii 1
,

af hvilka den ene har nyckelen och

den andre Cassan och håller räkenskaperne. Hvart nyår

utnämnas 2:ne andre til Revisorer, börandes Assignationerne

af 2:ne äldre underskrifvas. De inflytande medel anwändes

förnemligast til hyra för Soc:s effecter, til Secreterarens

aflönande och Waktmästarens arfvode etc., hvarom framföre

widare är nämt.

§ 9 .

Ej må någon enrådigt eller hemligen företaga uågot,

som Soc:s gemensamma rätt, bästa och fördel rörer, ej heller

göra emot det, som på åfvan omrörde sätt öfverenskommit

och faststält är. Eho, som thermed beträdes och sökt rubba

det upriktiga förtroende och den endrägtighet, som orygge-

ligen i ett samhälle wårdas bör, ware så länge ifråipJSocie-

tetens sammankomster utesluten tils Han gitter ett sådant

sitt förhållande försona. Under samma wilkor må ingen

Ledamot i Soc:s sammankomster föra någre oanständige

1 Kassaföreståndare.
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utlåfcelser, som kunna gifva anledning til osämja, samt en

ålagd skyldighet för hvar Ledamot at hålla Soc:s Oekono-

miska beslut tysta för den det ej angår.

§ 10.

o

Afvan stående Reglor bör til obrottslig efterrättelse af

alla nu warande Apothekare här i Stockholm undertecknas,

men ifall en eller annan det skulle wägra, äga dock derföre

dessa Reglor lika kraft och wärkan hos dem, som dem
undertecknat. Så snart någon ny Ledamot af Stockholms

Apothekare i Societeten skall antagas, böra åfvanstående

Reglor för honom upläsas, hvarpå Han dem ock straxt

underteknar och får en vidimerad afskrift til efterlefnad.

§ 11 .

Skulle framdeles flere wilkor pröfvas nödige eller någon

ändring i desse tarfvas, må proposition ske på en samman-

komst, då äfven hälften af Ledamöterne äro närvarande.

o

Afvan stående Reglor äro af Oss undertecknade til alla

delar godkände och gillade, samt skola af Oss hållas och

efterlefvas, försäkras Stockholm i Höglofl. Kongl. Collegii

Medici och Apothekare Societetens wanliga Sessions Rum
den 18:de Februarii 1778.

J. U. Wertmuller. Pehr Christoph. Schultzen.

Lars Collin. Hindr. Schttltz H:son. Arvid Ithimzeus.

Fr. Dav. Görges. Henr. Bark.

Hvilka de första funktionärerna inom societeten varit,

kan ej med visshet sägas. Enligt stadgarnas bestämmelser

torde emellertid J. U. Wertmuller, såsom varande den

äldste, hafva beklädt ordförandeposten. Han afgick dock

redan 1780 med döden och efterträddes troligen af P. Chr.

Schultzen, ty enligt hvad som framgår af societetens pro-
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tokoll från 1782 (de äldsta nu existerande), var det han,

som då sammankallade ledamöterna. Enligt protokollet

d.
2
/i 1782 hade Schultzen därjämte åtagit sig att vara socie-

tetens »archivarius» och Hindr. Schultz H:son dess »corres-

pondent» med uppdrag att ombesörja skriftväxlingen med
ledamöterna. A. Ithiivretts och F. D. Görges utsågos till

»preefecti aerarii», livilka skulle föra räkenskaperna samt

göra utbetalningar. Till protokollsförare utsågs den yngste

af ledamöterna, troligen P. Gillberg, och sekreterare blef

D:r D. Wickman, notarie och botanices demonstrator i

Collegium medicum. Societeten, som visserligen icke ägde

något bibliotek, valde dock G. E. Georgii till sin biblio-

tekarie, alldenstund densamma hoppades »med första at icke

allenast få deraf någon början utan ock samlingar til Ma-

teria medica och nödige naturalier». Till »oeconomus»

utsågs C. Chr. Hellmån, hvilkens uppdrag afsåg att hålla

förteckning öfver societetens inventarier samt vid beliof

ombesörja inköp af sådana.

Redan 1781 hade societeten, för vinnande af bättre

kännedom om apoteksförhållandena i Sverige, öfverenskom-

mit, att det följande året alla rikets apotekare skulle »obli-

geras at bispringa Societeten med hvarjehanda underrättelser»,

s. s. om dem själfva, om deras privilegier och omsättning

samt om de hos dem tjänstgörande m. m. I anslutning härtill

beslöt societeten vid sammankomsten d.
2
/i 1782 att från detta

års början trenne matriklar skulle uppläggas, den första omfat-

tande disciplarna och den andra de farmacie studiosi, »som

hunnit så vida at de kunna åtniuta lön» och i Stockholm

blifvit utlärda eller ankommit dit samt antagit kondition.

Den tredje matrikeln skulle omfatta alla apotekare i

Sveriges rike och därunder lydande provinser, med undan-

tag af Pommern och Wismar. Denna matrikel borde upp-

sättas i tvenne afdelningar, den förra omfattande hufvud-

stadens och den senare landets öfriga apotekare. För alla im-

matrikuleringar, verkställda efter denna dag, borde någon viss

billig afgift erläggas, livilken skulle tillfalla societetens kassa.
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Upprättandet af matriklarna blef äfven en verklighet *,

men redan i samma protokoll meddelar Schultzen, hvilken

för öfrigt synes hafva författat detsamma i dess helhet, i

kort sammandrag uppgift på, utom Collegii medici leda-

möter, alla rikets apotekare samt de å apoteken tjänstgö-

rande biträdena. 2

Den unga societeten, hvilken sedan 1778, på grund af

tillmötesgående från Collegii medici sida, hållit sina sam-

mankomster i dess sessionsrum, hade länge känt behofvet

af ett eget hem, och år 1782 är äfven i det afseendet ett

märkesår, att societeten d.
6
/s d. å. för första gången höll

sammankomst i egen lokal. Förhyrd af apotekare P. Gill-

berg, bestod densamma af ett rum 2 tr. upp i samma hus,

hvari apoteket Korpen var inrym dt, och enligt kontraktet,

som endast uppgjordes på ett år, skulle hyran erläggas med
20 Rdr spec., inberäknadt lyse och vedbrand.

Den lifaktighet, som kännetecknar societeten i begyn-

nelsen af dess tillvaro, synes snart hafva aftagit. Här-

till torde säkerligen det ekonomiska betryck hafva bidragit,

i hvilket apotekareyrket vid denna tidpunkt befann sig.

Protokollet d.
26
/s 1785 innehåller nämligen den nedslående

upplysningen, att Gillberg i rätt tid uppsagt det rum, som
af societeten nyttjats för dess sammankomster, och »som

Societeten icke anskaffat något annat el. har til hyrans be-

talande någon råd», så beslöts »at tilsvidare återställa hvar

och en af de ledamöter de skrymliga moebler, som vore

til Societeten gifna, under förbehåll at dem återfå, ifall

framdeles det skulle daga sig något; och at P. Chr. Schultzen

skulle i förvar taga Societetens skåp, handlingar och effecter».

En episod, hämtad ur samma protokoll, må i detta

sammanhang relateras, då den ger ett uttryck åt apotekar-

nes i Stockholm missmodighet vid denna tid. Från Colle-

gium medicum hade till societeten inkommit en förfrågan,

1
Dessa matriklar, med mycken omsorg och pietet utarbetade af

P- Chr. Schultzen, förvaras i Apotekaresocietetens arkiv.

* Se den statistiska tabellen sid. 224.

Farmaciens historia. 16
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huruvida densamma vore villig att understödja utgifvandet

af en författningssamling rörande »apothekares, badares och

chirurgers förmoner och skyldigheter m. m.», hvartill ett ma-

nuskript fanns bifogadt, författadt af notarien i Kommers-
kollegium J. A. Flintberg. Denna samling af gällande författ-

ningar, som med nutida uppfattning säkerligen skulle hafva

rönt obetingadt erkännande, emottogs emellertid med stort

misstroende af nästan alla Stockholms apotekare. Särdeles

ogynnsamt stämd mot arbetet synes L. Collin hafva varit, i

det han utlät sig på följande sätt: »Min tanka är om Not.

Flintberg, att han vill präja oss på penningar, eller är han

mest färdig att blifva ett Danneviksjon och således förtjenar

han ett stort förakt». Knappt mildare yttrade sig A. Ithi-

mseus: »Wi ha ej begärt någon communikation af detta

dårhusarbete, och fruktansvärdt är att det på högre ort

får samma rubrique, om det någonsin kommer längre än i

dess eget förvar». Hufvudsakligen på grund af Flintbergs

utlåtande till försvar för apotekspriserna 1 yttrade sig dock

C. J. Salberg erkännsamt om arbetet: »Man bör», säger

han, »ej vara så indifferent om sjelfva saken, helst mycket

godt dervid kan vinnas till upplysning för en mindre tän-

kande».

Till protokollet fogar societeten det slutliga utlåtandet,

»att Soc. funnit det Hr Notarien, som haft god tilgång til

K. Comm. Colleg. handlingar och registratur, har med

mycken flit samlat de der förefallande mål rörande apothe-

karne och äfven gjort sig mycken möda att samla på andra

ställen, men så saknas dock mycket. Arbetet, som Soc.

likväl sätter värde uppå, kan Soc:en icke för någon del

inlösa och icke en gång utfästa sig att prenumerera uppå,

ifall det til tryck skulle befordras, ty ledamöternas utkomst

är så svår, att de med mycken möda kunna draga sig fram».

1 J. A. Flintberg, Apothekares, Badares och Chirurgers Förmoner

och Skyldigheter, pag. 24.
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Om societetens utveckling under de följande 25 åren

är det icke möjligt att bilda sig någon detaljerad föreställ-

ning, ty först med d.
18
/9 1809 finnas ånyo offentliga proto-

koll från dess sammankomster i behåll. Med all säkerhet

hade emellertid societeten fortfarit att fungera på grund-

valen af de 1778 antagna reglerna. Den hade äfven under

denna tidrymd haft viktiga intressen att bevaka, intressen

hvilka berörde alla rikets apotekare. Särskildt synes »K. Col-

legii medici reglemente af d.
27
/i 1786 för apothekarne i

riket » hafva flera gånger uppkallat apotekarne till gemen-

sam aktion med den påföljd, att reglementet ej heller blef

stadfästadt af K. Maj:t. Under den närmast följande tiden

och ända till 1799, då det första apotekarereglementet ut-

färdades, finner man sedan, att societeten upprepade gånger

varit i elden till försvar för sina intressen, hvilka voro

hotade af allt för rigorösa reglementsförslag. 1 De ekono-

miska svårigheter, med hvilka apotekarne under denna tid

hade att kämpa, samt den till följd häraf brännande frågan

om medicinaltaxans höjande voro äfven ägnade att tvinga

kårens medlemmar till sammanhållning för att något skulle

kunna uträttas i det gemensammas intresse.

Det ofvan anförda protokollet af d.
18

/9 1809 bär vittne

om att den år 1778 instiftade societeten fortfarande förde

apotekarnes i Stockholm talan, ty enligt detta hade apotekare

P. Gillberg med anledning af en skrifvelse från Collegium

medicum sammankallat »samtelige Apothekaresocietetens

ledamöter» för att inhämta deras mening om en till K. Maj:t

inkommen ansökan från apotekaren i Södertelje C. F. Pla-

gemann om tillstånd att öppna apotek på Södermalm hvilken

begäran emellertid afstyrktes. Samtidigt tillkännagåfvo socie-

tetens närvarande ledamöter sin önskan, att Gillberg måtte

åtaga sig att blifva societetens förman efter H. Schultz

H:son, hvilken 1808 aflidit. Gillberg åtog sig äfven upp-

draget men framhöll härvid, »om icke, då sådana händelser

1 Jämför kap. IV.
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inträffade, som fordrade Soc:s sammankallande, det vore

lämpligt att Societeten förenade sig uti en Comité af 4 leda-

möter, utom ordföranden, som då sammanträdde, afgjorde

och beslöte». Afven föreslog Gillberg att ledamöterna årligen

skulle ombytas. Societeten enades om förslaget och till leda-

möter i kommittén valdes P. Gillberg, L. M. Camin, O. J.

Cöster, C. F. Ringqvist och C. Göransson.

Detta synes hafva varit det första direktionsvalet inom

societeten. Vid samma tillfälle beslöt man, att en person

skulle utses, som emot ett årligt arfvode af 50 Rdr. bko

hade att ombesörja den för societetens angelägenheter nödiga

skriftväxlingen. Den i protokollen från 1782 omnämnda
sekreterarebefattningen tyckes alltså några år hafva varit

indragen.

#

Huruvida något initiativ till bildande af en kassafond,

som kunde stödja societeten, blifvit taget före 1814, kan ej

afgöras h Troligt är emellertid, att tanken på en sådan

fondbildning första gången tog sig uttryck vid societetens

sammankomst d.
u

/o detta år. Enligt protokollet för denna

dag beslöt societeten nämligen »i anledning af de så ofta

inträffade utgifter och kostnader, hvilka alltid äro oskilj-

aktiga från de obehagliga händelser, mödor och besvär,

hvilka nu mera än förr synes vilja inträffa», att bilda en

fond genom tillskott af 20 Rdr. bko för livarje medlem
under 5 års tid, tills ett kapital af 1,200 Rdr. bko blifvit

samladt. Fonden borde kunna ökas genom tillskott af en

passande afgift från hvar och en, som aflade apotekare-

examen, och dess afkastning finge ej användas, förrän kapi-

talet under ett år blifvit förräntadt.

Afven till landsortens apotekare utsändes följande år

inbjudan att deltaga i denna fond, hvars bildande af socie-

teten motiverades med följande ord: »Apothekaresocieteten

1 Från tiden emellan åren 1809 och 1814 finnas nämligen endast

ett fåtal protokoll i behåll.
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i Stockholm, som länge känt det kraftfulla bemödande,

hvarje Corporation i riket visat att å ena sidan bringa dess

yrke eller vetenskap till närmande af den fullkomlighet,

som tidehvarfvets upplysning medgifver, och å andra sidan

att vara i tillstånd att, efter pligt och samvete, med hjelp-

sam hand underlätta bördan af nödlidande medbröders och

deras famillers bekymmer, har länge önskat att inom dess

egen Corps kunna följa så aktningsvärda föredömen. —
Företagets vidd inom ett så föga talrikt samfund har icke

afskräckt Societetens ledamöter, som, då de gifvit början åt

en stiftelse, hvilken framtiden först kan fullkomna, trott sig

derigenom hafva handlat i enlighet med hvad tidens anda

gjort till sin pligt».

Ehuru det vid sammankomsten d.
18
/ä 1809 fattade

beslutet innebar, att en ny kommitté (direktion) årligen skulle

väljas inom societeten, vill det dock synas, som om den då

valda direktionen, utan ändring i dess sammansättning, fun-

gerat till d.
3% 1816. Enligt protokollet för sammankomsten

denna dag utsåg nämligen societeten då en ny kommitté

med uppdrag att handlägga och afgöra ärenden af mindre

betydenhet, under det att vid viktigare frågors afgörande

hela societeten skulle sammankallas. Till ordförande efter

P. Gillberg, som afsade sig, utsågs O. J. Cöster och till
o

ledamöter C. Göransson, J. D. Aberg, C. F. Ringqvist och

M. Magdelo. Vid samma tillfälle upplifvades beslutet om
att en jurist (häradshöfding Corvin) skulle tillbjudas att mot
ett årligt arfvode af 50 Rdr Bko ombesörja societetens skrift-

växling, hvarjämte man beslöt, att en protokollsbok skulle

anskaffas.

Protokollet innehåller äfven beslut om, att insamlingen

till den påbörjade kassafonden skulle fortfara. Med anled-

ning häraf redogjorde C. Göransson vid sammankomsten
d. 3l

/i 2 samma år för fondens ställning. Den befanns då hafva

vuxit till den för dåvarande förhållanden rätt ansenliga
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summan af 1,046 Rdr. 28 sk. och 7 rst. Samtidigt bifogade

han till protokollet ett så lydande gåfvobref: »Undertecknad,

som med synnerlig värma delar Apotekaresocietetens i Stock-

holm nitfulla bemödanden att sprida en ökad kännedom af

dess vettenskap inom farmaceutiska kåren och tillika efter

förmåga understödja behöfvande vettenskapsidkare eller deras

familjer, förbinder sig härmedelst, att, med föreseende af

ändamålets förfelande, om början icke understödjes af en

ej för obetydlig fond, till Societetens kassa, för befordrandet

af förenämnda afsigt, betala vid 1820 års utgång Tretusen

Riksd:r B:co sedlar (Rdr 3,000 B:co) med det uttryckliga

vilkor, att Soc:s fond vid denna förenämnda tid (1820 års

slut) har ett behållet kapital af Femtusen (5,000) Riksdaler

B:co sedlar». Denna förbindelse mottogs »med förklarande

af samtelige närvarande ledamöternas erkänsla och aktning

för den uppoffring, som apotekaren Göransson lofvat göra

och hvilket ytterligare stadgade deras redan fattade begrepp

om Hr Apotekarens hedersamma tänkesätt».

Göransson aflämnade på samma gång ett utförligt

program öfver ändamålet med fonden och användandet

af dess tillgångar. Societeten beslöt, att detta förslag skulle

tryckas och jämte redovisning för kassans ställning sändas

till samtliga apotekare i riket, »livarigenom icke allenast de

apotekare, som redan understödt denna inrättning härige-

nom ärfara att deras penningar rigtigt ingått, utan äfven

de, som ännu ej härtill bidragit, få förnyad anledning att

för så godt ändamål göra någon uppoffring».

Enligt förslaget, dateradt d.
2
/i 1817, skulle det vid 1820

års slut befintliga kapitalet utgöra en för evärdeliga tider

stående fond, som aldrig finge tillgripas och hvaraf endast

räntan finge användas. Fonden skulle förvaltas af Apote-

karesocietetens direktion, som vore ansvarig för densamma.

Såsom hufvudändamålet angifves utdelande af trenne stipen-

dier ä 100 Rdr Bko hvardera till ynglingar, hvilka inför

societeten i Stockholm afiagt farmacie studiosiexamen och

under elevåren visat utmärkt flit och anständigt uppförande.
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Stipendiaten vore skyldig att vid någon akademi inhämta

ökade kunskaper i kemi, botanik och fysik samt de tyska

och latinska språken. Direktionen borde därjämte inköpa

in- och utländska böcker samt tidskrifter i ändamål att bilda

ett bibliotek till tjänst för de »Pharmacie Candidater», som

uppehölle sig i Stockholm för afläggande af provisors- eller

apotekareexamen. Fonden afsåg slutligen att lämna under-

stöd åt behöfvande apotekare och farmaceuter samt deras

änkor och barn.

Det var helt naturligt, att Göranssons kraftiga inlägg

skulle verka sporrande äfven på societetens öfriga ledamöter.

Societeten enades också om att målet ej vore vunnet endast

genom bildandet af en kassafond, utan att det äfven vore

nödvändigt att man utarbetade stadgar för societeten, hvilka

borde af K. Maj:t stadfästas. Vid sammankomsten d.
2
/4

1817 »proponerades det» därför »at bos K. Maj:t i under-

dånighet anhålla det K. Maj:t behagade gifva Dess nådiga

bifall til Soc:s und. begäran at af K. Maj:t varda förklarad

för Societet jemte stadfästande af det reglemente Societeten

för sig uppstält».

Såsom en yttring af societetens sträfvan att stärka sin

ställning torde man äfven få uppfatta dess åtgöranden att för

sina ledamöter och de examinerade provisorerna få en uni-

form fastställd. För sådant ändamål hade ordföranden d.

1818 utfärdat inbjudan till samtliga ledamöter att bese en

modell, som förslagsvis blifvit tillverkad, och då denna vann

allmänt gillande afgick skrifvelse i ärendet till K. Maj:t.

I denna anhåller societeten om tillstånd »at för sig och

examinerade Provisorer få en uniform i likhet med det här-

hos underdånigt bifogade project» samt förklarar, att »teck-

ningen utmärker i knapparne ett Bie samt på råckkragen

en Svensk vild växt, benämd harsyra», samt att den ur

växten framställda syran enligt K. vetenskapsakademiens

handlingar och J. J. Berzelii lärobok »blifvit vitsordad så-

som först uptäckt af Apothekaren i Köping Stad Carl
Wilhelm Schéele, hvilken på sin tid känd som högst
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skicklig cliemist och apothekare samt redelig medborgare,

Apothekarecorpsen eij böruphöra at hafva i ett aktat minne».

Societetens begäran vann emellertid icke K. Maj:ts bifall.
1

Insamlingen till fonden skred emellertid framåt, och

bidrag inflöto äfven från ett stort antal apotekare i lands-

orten, bland hvilka flera förbundo sig att under 2 ä 3 år

tillskjuta en viss summa. Apotekarne i Stockholm lämnade

dock de största bidragen, bland dem L. M. Camin 1,000

Rdr Bko och C. F. Ringqvist 500 Rdr Bko, och då C. Gö-

ransson d. Va 1821 aflämnade redovisning öfver de influtna

gåfvorna, befanns insamlingen hafva lämnat det lyckliga

resultatet, att kassafonden, inberäknadt det af Göransson

samtidigt inbetalta bidraget, utgjorde 9,515 Rdr Bko 6 sk.

och 8 rst. Med anledning häraf beslöt societeten d. 8
/

2

s. å. att »till bevarande i minnet af den hedrande gåfva

af 3,000 Rdr Bco, som Göransson skänkt till Societetens

kassa», låta prägla en medalj i silfver med lämplig in-

skription. 2

Vid samma tillfälle erhöll Göransson i uppdrag »att

för Soc:s behof hyra tjenligt rum för dess sammankomster

och anskaffa bord med grönt kläde derå, stolar, bokskåp

m. m.». I en skrifvelse utfärdad af Göransson samt A. Pripp

tillkännagifva dessa sedermera, att lokal blifvit förhyrd

samt möbler anskaffade, och inbjuda med anledning häraf

»Hrr ledamöter af societeten att nästa onsdag (d. 22 okt. 1821)

kl. 5 e. m. vara oss till mötes på Österlånggatan 2 tr. upp

i det hus der tillförene källaren Sveriges vapen varit be-

1 Ett liknande förslag väcktes senare äfven 1845 och direktionen

ingick äfven då till K. Maj:t med hegäran om fastställande af en uniform

för societetens ledamöter. Denna begäran föranledde emellertid ej heller

denna gång till någon åtgärd af K. Maj:t.

2 Detta heslut kom dock sannolikt aldrig till utförande. Medaljen

finnes nämligen ej omnämnd i Sackléns apotekarehistoria samt återfinnes

ej heller i H. Jlildebrands

,

Minnespenningar öfver enskilda män och

qvinnor.



249

lägen». På fyrtio år hade societeten ej haft egen lokal till

sitt förfogande, och det var säkert med förhoppningar på

en ljusare framtid, som dess ledamöter nu togo sitt nya

hem i besittning.

Ehuruväl societeten med godt mod kunde blicka framåt,

då densamma genom skapaude af en rätt betydande fond

hade att bygga på en god ekonomisk grundval, så insågo

dess ledamöter dock allmänt, att man, först sedan K. Maj:t

sanktionerat stadgar för societeten, kunde vinna tryggad

framgång. Societetens beslut af d.
2A 1817 att till vin-

nande af kunglig stadfästelse inlämna det redan då upp-

gjorda förslaget till stadgar hade nämligen ännu ej blifvit

satt i verkställighet. Man aflämnade därför nu till K. Maj:t

förslag till »Reglemente för en stiftelse med ändamål att

beforda Pharmaceutiska Wettenskapens framsteg, dels ock

at understödja behöfvande och af lyckan vanlottade Apo-

thekare ell. pharmaceutici samt de förres efterlemnade

hustrur eller barn».

Förslaget, som inlämnades d.
31

/3 1821, remitterades af

K. Maj:t till Sundhetskollegium, som uppdrog åt den store

J. J. Berzelius att afgifva utlåtande öfver detsamma.

Denne, som fann »detta företag så berömligt och för socie-

teten hedrande att visserligen fråga ej kan uppstå om annat

än att hos Iv. Maj:t med ett välförtjent loford för detta nit

tillstyrka stadfästelse», drog dock i tvifvelsmål nyttan af

de i förslaget upptagna stipendierna för vistande vid någon

af rikets akademier. Plan ansåg nämligen att farmaceutisk

undervisning lättare kunde erhållas vid det medicinska läro-

verket i Stockholm, »hvilket är egnadt åt det medicinska

användandet af naturalhistoria och kemi». Berzelius höll

dock före, att stipendiaterna efter godtfmnande borde få

uppehålla sig i Stockholm eller vid någon af akademierna.

Societeten, som blef mindre angenämt öfverraskad af

Berzelii yttrande, inlämnade emellertid för att »förekomma
all verkan af denna högst oväntade framställning» till

Ecklesiastikexpeditionen ofördröjligen en skrifvelse ställd till
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K. Maj:t, hvari man i underdånighet begär, »att då vilkoren

för en gåfvas användande lär böra anses ensamt bero på
gifvarens behag», K. Maj:t måtte i oförändradt skick bifalla

det af societeten ingifna förslaget. I skrifvelse d.
1G

/7 1821

till Sundhetskollegium förklarade slutligen Konung Carl XIV
Johan icke allenast, att han i nåder lämnat stadfästelse å

de i förslaget upptagna reglerna oförändrade, utan gaf äfven

tillkänna, »att Wi med nådigt välbehag ansett Apotekare-

societetens nitiska och berömliga förhållande medelst ifråga-

varande stiftelse», samt uppdrog åt kollegium »att Societeten

detta Wårt nådiga välbehag förklara».

Ett stort steg framåt var nu taget; societeten hade vis-

serligen ännu ej blifvit erkänd såsom målsman för rikets

samtliga apotekare, men då densamma genom K. Maj:ts

stadfästelse å de föreslagna statuterna för fondens använ-

dande »fått en fastare organisation» (societetens protokoll

d.
24
/io 1821), ser den däruti »ett tecken till den mest ut-

sträckta harmoniserande förbindelse ledamöterna emellan

för framtiden». Societeten tror sig vidare understödja denna

ljusa förhoppning med det beslutet att första onsdagen i

hvarje månad samlas i sin lokal för att rådgöra om kårens

ekonomiska och vetenskapliga angelägenheter. Slutligen

heter det: »Societeten beseglar denna intimare förening med

den öfverenskommelse emellan dess ledamöter, att hvarje

år genom ett vänskapligt sammanträde fira d. 24 Oktober

som högtidsdag uti Societeten, till åminnelse af den högre

syftning farmaceutiska vetenskaperna erhållit genom den anda,

som råder inom närvarande tidehvarfs farmaceutiska kår».

Enligt samma protokoll afsade O. J. Cöster sig ord-

förandeskapet, hvilken förtroendepost han sedan 6 år beklädt.

Societeten gifver honom det vitsord, att han under denna

tid »ymnig på bekymmersamma händelser för societeten

gjort densamma stora tjänster» samt ådagalagt »odelad om-

tanka och outtröttligt nit», hvarför societeten betygar honom

»sin utmärkta aktning och erkänsla». Till ordförande utsågs

nu C. Göransson och till skattmästare A. Pripp. Sekre-
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terare och bibliotekarie blef J. F. Ditzinger. Samtidigt

beslöt societeten, att en egen vaktmästare skulle anställas

mot en årlig lön af 20 Rdr Bko.

Det af K. Maj:t stadfästa reglementet för fonden inne-

höll i hufvudsak följande bestämmelser: Det genom fri-

villiga gåfvor bildade kapitalet (9,500 Rdr bko) skalle jämte

donationer och afgifter utgöra en fond, som aldrig finge

rubbas; endast räntan däraf finge användas för dess ända-

mål. Fonden skulle förvaltas af » Apoteka resocieteten i

Stockholm», livars ledamöter vore för densamma ansvariga.

Af fondens räntemedel skulle årligen utgå två stipendier

ä 200 Rdr bko att tilldelas tvenne ynglingar, som aflagt

farmacie studiosiexamen, för att sätta dem i tillfälle att vid

någon af rikets akademier idka fortsatta studier. För er-

hållande af stipendium borde sökanden förete intyg från

husbonde om redlighet och väl vitsordad flit samt inför sär-

skilda af societeten utsedda examinatorer aflägga en examen,

omfattande latinska och tyska språken eller i »allmänhet,

med undantag af de orientaliska språken, de kunskaper,

som för en blifvande gymnasist anses erforderliga». Vid

samma tillfälle måste sökanden dessutom »ovillkorligen

undergå en ny pharmaceutisk examen». Stipendium finge

åtnjutas under tvenne år för fortsatta studier af natural-

historia, fysik och kemi samt de tyska och latinska språken.

På hemställan af vederbörande lärare kunde stipendiet få

innehafvas ett tredje år. Föröfrigt hade stipendiaten att

ställa sig till efterrättelse vissa bestämmelser, hvilka hade

till syfte att kontrollera hans flit och framsteg.

Såvida tillgångarna det medgåfve, sedan stipendierna

vore utbetalda och andra nödiga utgifter bestridda, skulle

direktionen efter hand inköpa in- och utländsk litteratur

och tidskrifter, så att småningom ett farmaceutiskt veten-

skapligt bibliotek kunde bildas. Detta borde vara tillgäng-

ligt för de farmacie kandidater 1
,

hvilka uppehöllo sig i

1 Farmacie kandidat benämndes den studiosus, som vistades i Stock-

holm för att förbereda sig till provisors- eller apotekarexamen.
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Stockholm för att aflägga provisors eller apotekare-

examen.

Till förökande af sina inkomster ägde kassan att af

hvarje elev, som aflade farmacie studiosiexamen, uppbära

en afgift af 1 Rdr Bko och af hvarje kandidat, som aflade

provisors- eller apotekarexamen, en afgift af 5 Rdr Bko.

Vid societetens sammankomster skulle föras protokoll,

som skulle justeras och underskrifvas af samtliga närva-

rande ledamöter. I och för sammankomsterna skulle en

lokal förhyras, som äfven borde inrymma biblioteket.

Fondens funktionärer voro ordföranden, kassaförestån-

daren, sekreteraren och bibliotekarien.

Reglementets § 16 bestämmer slutligen, »att då de

farmaceutiska vetenskapernas framsteg inom riket är för-

nämsta föremålet för denna inrättning och fondens tillgån-

gar för det närvarande ej medgifva ett betydligare biträde

åt behöfvande inom apotekarecorpsen», så ägde direktionen

att endast i mån af tillgångar och efter noggrant pröfvande

bispringa behöfvande inom kåren.

Vid första högtidsdagen d.
24
/io 1822 redogjorde ord-

föranden för den nybildade fondens verksamhet under det

gångna året och omnämner, att ett första stipendium blifvit

utdeladt, samt att societeten med godt. resultat bekostat

undervisning åt elever och utdelat understöd åt behöfvande.

Han hoppades därjämte, att denna verksamhet måtte »blifva

Eder en ledstjerna till sällheten och förljufva äfven de

stunder, då någon gång den mörka sidan af lifvet bort-

kymmer glädjen för menniskors blickar».

Högtidsdagen firades i societetens nya lokal

1

,
belägen

i sockerbagaren Österbergs hus vid Stortorget, hörnet af

Kåkbrinken, där äfven biblioteket var inrymdt. Detta hade

från början omfattats med lifligt intresse och räknade redan

1 Denna lokal var den andra i ordningen sedan 1821. Hyreskon-

traktet förnyades å samma lokal d.
3
/i 1827.
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omkring 300 band 1
. Professorerna Berzelius och Hag-

strömeb m. fl. hade genast vid dess bildande skänkt en

del böcker och tidskrifter till detsamma, och en värdefull

tillökning erhöll det genom apotekare Camins gåfva af cirka

200 Rdr Bko. Biblioteket synes äfven hafva varit flitigt

begagnadt, ty enligt årsberättelsen för 1822—1823 hade 112

boklån blifvit utlämnade under denna tid.

*

Om societetens verksamhet för farmaciens allmänna

bästa under de närmast påföljande åren är icke mycket att

säga; de ekonomiska intressena synas nu hafva trädt i för-

grunden. Protokollet af d.
5
/i 2 1827 innehåller också föl-

jande uttalande af d. v. ordföranden C. Göransson: »Jag

vill föreslå, att våra sammankomster, som nu till det mesta

upptaga ekonomiska ämnen, blefve något uppblandade med
litterära föremål, att småningom det, som hittills varit bisak,

måtte varda hufvudsak, egentliga afsigten och bestämmelsen

af vår intimare förening, och det, som hittills utgjort huf-

vudsak, måtte blifva en bisak». Göransson var äfven man-

nen att väcka till lif det domnade intresset för farmaciens

framtid. Han gjorde det också genom sitt d.
28

/2 1828 till

K. Maj:t inlämnade »Förslag, dels till förbättrade under-

visningsanstalter för Pharmaceuter, dels ock till en lättad

utväg för apotekare att erhålla apotek». Med detta förslag

tog han initiativ till ordnande af den farmaceutiska under-

visningen i Sverige samt till afskaffandet af de säljbara

apoteksprivilegierna.

1 Vid årssammankomsten 1826 uppgafs biblioteket redan innehålla

•500 band.

Till samlingarna bade apotekare J. C. Kantzau skänkt ett exsickat-

verk lafvar, bestående af 9 volymer. De åtta första volymerna innehålla

lafvar ordnade efter Acharii system; den nionde volymen innehåller åt-

skilliga officinella barkar med på dessa uppträdande lafvar, bestämda till

släkte och art. Vid Statens öfvertagande af den farmaceutiska under-

visningen öfverlämnades denna samling till Farmaceutiska institutet, i

hvars botaniska museum den ännu finnes i behåll.
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Närmast föranledd af J. A. Buchners broschyr »Far-

maciens vårdande i statsvetenskapligt hänseende jämte förslag

till dess befrämjande» 1 hade Göransson redan d. 5
/a 1823

i Apotekaresocieteten haft ett varmhjärtadt anförande, i

hvilket han klagar öfver att intet åtgjordes från statsmak-

ternas sida för att upphjälpa den farmaceutiska vetenskapen

ur dess föråldrade skick, samt att yrket snbordinerade under

män, som hade föga eller ingen kunskap om dess kraf.

I en broschyr med titeln »Förslag till statuter för förvalt-

ningen af de farmaceutiska angelägenheterna i Sverige»

utvecklade han ett par år senare närmare sina reformplaner.

Broschyren, tryckt d.
13A 1825, utdelades till societetens

ledamöter men rönte föga uppmärksamhet och föranledde

ej till något uttalande från societetens sida. Af denna an-

ledning ingick Göransson, som ofvan nämndt, med en skrif-

velse till K. Maj:t, bifogande sitt tryckta förslag, hvilket,

närmare formuleradt, afsåg att bereda »förbättrade under-

visningsanstalter för farmaceuter och lättare utväg för apo-

thekare att erhålla apotek genom fastställande af ett visst

belopp för inköp deraf enligt uppgjord tariff». Han fram-

ställde dessa stadgars antagande såsom ett önskemål för

kåren och skildrar i den af stark känsla burna motiveringen

med mörka färger tillståndet i Sverige med afseende å den

farmaceutiska undervisningen samt framhåller svårigheten

för farmaceuten att vinna befordran, på grund af de stän-

digt och omåttligt höjda privilegiivärdena.

Förslaget innehöll i hufvudsak följande bestämmelser.

En kommitté skulle tillsättas för handhafvande af de far-

maceutiska angelägenheterna, och denna borde utgöras af

ordföranden i Sundhetskollegium, professorerna i kemi och

naturalhistoria vid Karolinska institutet, fyra apotekare samt

en jurist. Kommittén skulle aflöna en skicklig lärare, som

året om skulle undervisa de i Stockholm studerande och

do å apotek tjänstgörande farmaceuterna i kemi, natural-

1 Öfversatt till svenska af apotekare C. F. Plagemann.
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historia och fysik. Lärarens lön skulle utgöras af de in

skrifningspenningar, hvilka för hvarje år erlades af de stu-

derande. Det skulle därjämte åligga instruktionsapotekaren

att årligen gifva en kurs i sådana laboratoriearbeten, som
sällan förekommo å apotek.

Ingen elev finge å apotek antagas, som ej fyllt 16 år.

För underlättande af befordringen inom yrket borde

apoteken indelas i 6 klasser och alla till samma klass hö-

rande apotek åsättas samma privilegiivärde. Önskade en

apotekare sälja sitt apotek, skulle han anmäla detta till

kommittén, som därpå kungjorde privilegiet ledigt till an-

sökning, hvarefter hugade examinerade provisorer kunde till

kommittén insända ansökan, åtföljd af meritförteckning och

betyg.

Apotekaresocieteten i Stockholm, hvars yttrande in-

fordrats af K. Maj:t, biträdde ofvannämnda förslag i hvad

det afsåg den farmaceutiska undervisningens förbättrande

men ställde sig absolut afvisande gentemot privilegiiförsälj-

ningen. Sundhetskollegium afstyrkte däremot förslaget i sin

helhet, och K. Maj:t resolverade på grund häraf, att det-

samma ej skulle föranleda till någon åtgärd. 1

Göransson, hvilken ådragit sig sina kamraters misshag,

genom att inlämna sitt förslag till K. Maj:t utan att dess-

förinnan framlägga detsamma inför societeten, afgick från

ordförandeposten, då förslaget fick denna utgång, och fick

till efterträdare I. Chr. Kantzatj.

*

Redan 1809 och senare 1816 hade beslut fattats inom

Apotekaresocieteten i Stockholm, att en kommitté af 4 per-

soner utom ordföranden närmast skulle handhafva dess

angelägenheter. Genom reglementet för societetens fond af

1821 hade äfven vissa funktionärer blifvit utsedda inom

1 Sundhetskollegii och Apotekaresocietetens yttrande ang. under-

visningen, se kap. XVI samt ang. privilegiiförsäljningen, se kap. VI.
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societeten, men handläggning af gemensamma ärenden och

fattande af beslut kunde dock ej ske annat än vid de all-

männa sammankomsterna. Man kom emellertid snart till

insikt om, att denna anordning måste fördröja frågornas

behandling, och i societetens protokoll af d.
7
/i 1829 förekom-

mer också ett af C. F. Plagemann jämte tre andra leda-

möter utarbetadt förslag, enligt hvilket en kommitté borde

tillsättas, som ägde att »handlägga societetens ärenden och

vara ansvariga för dess beslut». Kommittén skulle bestå

af ordförande, skattmästare, registrator och tvenne ledamöter,

af hvilka senare den ene skulle vara ombud för societetens

vetenskapliga ärenden och den andre ansvara för dess eko-

nomi. Tillsättandet af ett dylikt verkställande utskott moti-

verades därmed, att societeten vid sammankomsterna ofta

nog ej varit beslutmässig, alldenstund större delen af leda-

möterna uteblifvit, därför »att de dels varit hindrade, dels

befunnits mindre angelägne och nitiske». Förslaget föll

emellertid vid den i och för dess behandling utlysta sam-

mankomsten.

Kort därefter inlämnade äfven C. Göransson ett för-

slag till ändring af 1821 års statuter, så att dessa blefve

»lämpade efter tidens kraf och vetenskapernas framsteg».

De sist föreslagna ändringarna funno visserligen sina

motståndare bland societetens medlemmar men godkändes

d.
2
/c 1829 af dess flertal och inlämnades därpå till K. Maj:t

för vinnande af sanktion. Förslaget blef också d.
15
/i 1831

af K. Maj:t stadfäst under namn af »Stadgar för en Soeie-

tetsinrättning til Pharmaceutiska Vetenskapens befrämjande,

et närmare samband emellan dess idkare och til understöd

för behöfvande medlemmar, hvaraf alla Apothekare i Riket

kunna blifva medlemmar».

Till sina hufvudsakliga delar öfverensstämmande med

den föregående, innehåller dock denna stadga en del från

densamma afvikande bestämmelser, bland hvilka såsom den

viktigaste torde få anses bestämmelsen, att alla Sveriges

apotekare kunde blifva medlemmar af societeten. Med af-
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seende på societetens funktionärer voro en del förändringar

vidtagna. Utom ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och

bibliotekarie, skulle societeten äfven utse tvenue examinatorer

i studiosi- och stipendiatexamina, en exarainator i apotekare-

examen (utom iustruktionsapotekaren) samt två medlemmar,

som vid anfordran skulle biträda Sundhetskollegium vid

medicinaltaxans utarbetande. Ärendenas förberedande var

fördeladt på tvenne divisioner, en för vetenskapliga och en

för ekonomiska frågor, med tre af hufvudstadens apotekare

som ledamöter i hvarje. Tiden för firandet af högtidsdagen

var ändrad till den första lördagen i juli, då årsberättelsen

skulle uppläsas, och då en examen i latin, tyska och franska

skulle försiggå med eleverna. Vid samma tillfälle skulle äfven

utdelning af premier till eleverna äga rum. Vissa detaljer

med afseende på stipendiernas utdelande voro också ändrade,

och den undervisning i språk åt de i Stockholm tjänst-

görande apotekseleverna, som förut bekostats af enskilda

medlemmar inom societeten, skulle hädanefter, då kassans

ställning det medgåfve, bekostas af societeten.

*

Början af 1830-talet synes hafva varit en orons och

söndringens tid inom Apotekaresocieteten i Stockholm. Be-

lysande för förhållandena är, att P. A. Gillberg, då han

vid omval 1833 ånyo åtog sig ordförandeskapet, gjorde detta

endast under förutsättning: l:o att ordföranden skulle äga

att upplösa sammankomsten och utsätta ny sådan, om någon

af ledamöterna vid diskussion af förekommande angelägen-

heter i sina yttranden frånginge själfva saken och inginge

i personligheter; samt 2:o att ordföranden, sekreteraren och

minst 5 närvarande ledamöter skulle vara beslutgilla i socie-

tetens angelägen I eter, alldenstund det visat sig, att samman-
komsterna ofta varit så fåtaligt bt sökta, att intet kunnat

beslutas.

Gillberg, hvilken dock redan nästa år afsade sig befatt-

ningen såsom ordförande, inlämnade samtidigt en skrifvelse,

Farmaciens historia. 17
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i hvilken han lämnar societeten det vitsordet, att densamma
»på senare tider befinner sig i ett upplösningstillstånd orsa-

kadt af dess felaktiga organisation». Han anför vidare,

att fordom hade bevakandet af »det närvarande intresset»

utgjort societetens enda ögonmärke, men att densamma
under de senare decennierna däremot hade satt sig ett större

mål före, nämligen att sträfva för yrkets framtida förädling

och i sådant syfte redan användt betydliga summor till den

uppväxande generationens bildning. Oaktadt denna för-

ändring af grundlinjerna för societetens verkningskrets hade

dock dess organisation förblifvit ungefär densamma, huru

litet ändamålsenlig den än vore. I fortsättningen klagar

han vidare öfver att det enskilda intresset hos societetens

ledamöter allt för ofta förkväfde omsorgen för det gemen-

sammas bästa. Såsom ett sätt att åter förskaffa societeten

enighet och sammanhållning samt förtroende hos landsorts-

kamraterna föreslår Gillberg slutligen den ändringen i stad-

garna, att ledamotskapet skulle medfölja apoteket och ej

vara personligt för apoteksförestån daren. Apoteksinnehaf-

varen skulle alltså ej kunna lösas från ledamotskapet i

societeten, förrän han frånträdt äganderätten till apoteket.

Gillberg var emellertid ej den ende, som insåg, att en

omarbetning af societetens stadgar var af nöden. Flertalet

af societetens ledamöter voro ense om behöfligheten häraf,

och då Sundhetskollegium i början af 1835 till Apotekare-

societeten hade remitterat det ifrån den tillsatta kommittén

inkomna förslaget till nytt apotekarereglemente och ny

mediciualtaxa, beslöt societeten att i sammanhang med detta

äfven söka ändring i sina stadgar.

Hofapotekaren C. U. Sprinchorn, hvilken efterträdde

Gillberg såsom ordförande, hade för ändamålet redan ut-

arbetat ett förslag, hvilket omedelbart trycktes och kring-

sändes till alla Sveriges apotek. Därjämte blef uppmaning

afsänd till en apotekare i hvarje län att sammankalla kam-

raterna inom länet för utseende af tvenne deputerade. Dessa

skulle såsom de öfriga apotekarues representanter öfvervara
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societetens allmänna sammankomst i september 1835 för

att yttra sig öfver förslaget, hvarjämte Sundhetskollegii

remiss angående apotekarereglementet och medicinaltaxan

vid samma tillfälle skulle diskuteras och besvaras.

Uti den runds krifvelse, som bifogades förslaget, an-

för societeten, att densamma länge »insett behofvet af en

lärare i Chemi, Pharmaci och Botanik, hvilka meddelade

de till Hufvudstaden ankommande pharmaceuter elemen-

tarisk undervisning uti dessa ämnen, på det Pharmacie

studiosi sedan lättare må kunna uppfatta den mera akade-

miska undervisning, som vid Kongl. Carolinska Institutet

publikt erhålles, samt såluuda undvika att uppehålla sig uti

Hufvudstaden 2 ä 3 år innan de hinna blifva beredde till

Apothekareexamens undergående. Men då Societetens ränte-

medel hvarken äro tillräckliga till denna föreslagna nya

läroinrättning eller till pensioners beviljande åt de många
i behof stadde sökande, som från landsorterne sig anmält,

så inbjuder Societeten härigenom sina kamrater uti lands-

orterne att deltaga uti stiftande af eu så beskaffad läro-

anstalt».

Kostnaderna för undervisningen borde enligt cirkuläret

tillfullo kunna betäckas med de afgifter (inalles 632 Rdr),

som jämlikt förslaget skulle erläggas från hvarje apotek

jämte de årsafgifter (15 afgifter ä 10 Rdr), hvilka beräkna-

des komma att inflyta från de vid läroverket studerande

farmaceuterna.

»Genom stiftande af en så beskaffad läroanstalt», heter

det slutligen i rundskrifvelsen, »skall Sveriges Apothecare-

Corps njuta den tillfredsställelsen, att i framtiden se en

mera allmän bildning spridas och underhållas bland Phar-

macieus idkare, och förväntar Apothekare-Societeten, att

kostnaden härföre icke lärer afskräcka någon kamrat ifrån

deltagande uti denna stiftelse, hvaruppå, sedan det Regle-

mentariska blifvit uppgjordt Kongl. Maj:ts nådiga Sanction

i underdånighet torde böra utverkas».

Vid årssammankomsten i september med de deputerade
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visade det sig, att societetens vädjan till Sveriges öfriga

apotekare ej hade varit förgäfves. Sprinchorns förslag till

upprättande af en läroanstalt vann nämligen de församlades

gillande, hvarjämte man beslöt, att en omarbetning af stad-

garna skulle äga rum, baserad på att Apotekaresocieteten

hädanefter skulle utgöras af alla Sveriges apoteksinnehaf-

vare. Afgifterna från apoteken skulle därjämte sättas 25 %
högre än de föreslagna.

På grund af dessa beslut blef stadgeförslaget därpå

underkastadt en ytterligare omarbetning och inlämnades

under år 1836 till K. Maj:t för erhållande af sanktion. Den

20 januari 1837 vunuo dessa »Stadgar för Apothekare-

Societeten i Riket» stadfästelse af K. Maj:t, och apotekare-

kåren hade därmed vunnit en fast organisation och en repre-

sentation, som erkändes af statsmakterna. Ett ofantligt viktigt

steg framåt hade blifvit taget, en handling utförd, som i

sitt sköte har stora utvecklingsmöjligheter för kåren, såväl i

vetenskapligt som socialt hänseende. Heder åt 1837 års

män, hvilka genom sin målmedvetenhet lade en god grund

för den framtida byggnaden.

Då ofvannämnda stadgar äro att anse såsom de för

den nuvarande Apotekaresocieteten först utfärdade, så torde

desamma här i sin helhet böra återgifvas.

Stadgar för Apothekare-Societeten i Riket.

§ 1.

Apothekare-Societetens syftemål är: att befrämja Phar-

maceutiska vetenskapen och bereda ett närmare samband

emellan dess idkare; att för ynglingar, som egna sig åt

Apothekare-yrket, stifta och underhålla en läroanstalt för

undervisning i Chemie, Pharmacie, Materia Medica, Natural-

Ilistorie, Latinska- och Tyska Språken; samt att lemna

understöd åt behöfvande Apothekare, deras enkor och barn.

Societeten utgöres af alla privilegierade Apothekare i

Riket, hvilka tecknat sig till delagtighet i denna inrättning.
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§ 2 .

Den af nuvarande Apothekare, som icke inom 1836 års

slut, deltagit i Societeten, men sedermera skulle åstunda der

blifva intagen, erlägge då de här nedan stadgade afgifter,

för alla åren, ifrån och med år 1836.

§ 3.

Hvar och en som hädanefter erhållit Privilegium antin-

gen till anläggning af nytt Apothek, eller till öfvertagande

af något redan befintligt, åligge det, vid laga påföljd, att

till Societeten erlägga de årliga bidrag, som här nedan ut-

sättas.

För den, som på ett eller annat sätt afgår från sitt

Apotheks-privilegium, upphör med detsamma skyldigheten

att till Societetens Cassa inbetala den årliga afgiften. Den
som får en annans Apotheks-privilegium på sig öfverlåtet,

ikläder sig derigenom ansvar för hvad af nyssnämde afgift

från det erhållna Apotheket kan vara under föregående

åren till Societetens Cassa obetaldt.

§ 4 .

Utom räntan å den Apothekare-Societeten redan till-

höriga Capital-Fond, påräknas årliga bidrag till denna in-

rättning af Apothekarne i Riket enligt följande Classification,

nemligen:

Första Classen: Stockholms Apothek, Hvita björn, En-

hörningen, Korpen, Lejonet, Morian och Ugglan, hvardera

15 R:dr; Ängeln, Gripen, Hjorten, Kronan, Markattan,

Nordstjernan, Phoenix och Svan, Christianstads, Carlskroua,

Götha Lejon samt Amiral- och Stads-Apotheket derstädes,

Fahlu, Götheborgs Apothek Kronan och Enhörningen, Gefle,

Linköpings, Norrköpings Apothek Kronan och Lejonet,

Lunds- och Örebro Apothek, hvartdera 12 R:dr 24 sk. samt

Kalmare Apothek 12 R:dr.

Andra dassen: Carlstads, Carlshamns, Helsingborgs,
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Jönköpings, Landskrona, Malmö 2:ne Apothek, Nyköpings,

Westerviks, Wisby och Ystads, hvartdera 10 R:dr.

Tredje Classen: Apotheken i Borås och Wenersborg,

hvartdera 8 R:dr; Christinehamns, Hernösands, Apotheket

Lejonet i Masthugget vid Götheborg, Ronneby, Sundsvalls,

Uddevalla 2:ne Apothek Lejonet och Kronan, Upsala 2:ne

Apothek, Wadstena, samt i Westerås de 2:ne Apotheken

Bäfvern och Hjorten, hvartdera 7 R:dr 24 sk.

Fjerde Classen: Arboga, Alingsås, Cimbritshamns, En-

köpings, Eksjö, Eskilstuna, Hedemora, Hudiksvalls, Halm-

stads, Köpings, Laholms, Luleå, Lidköpings, Mariestads,

Norrtelje, Sala, Skara, Söderköpings, Strengnäs, Söderhamns,

Strömstads, Skellefteå, Sölwitsborgs, Ulricsehamns, Wexiö,
o

Wimmerby, Warbergs och Amåls, hvartdera 5 R:dr samt

Apotheken i Piteå, Skenninge och Umeå hvartdera 4 R:dr.

Femte Classen: Apotheket i Östersund 4 R:dr. Fahl-

köpings, Kongsbacka, Mariefreds och Smedjebackens, hvart-

dera 3 R:dr, samt Askersunds, Engelholms, Falkenbergs,

Grenna, Hjo, Lindesbergs, Malmköpings, Marstrands, Nora,

Philipstads, Sigtuna, Sköfde, Säthers, Södertelje, Trosa,

Waxholms och Östhammars, hvartdera 2 R:dr 24 sk.

Sjette Classen: Wingåker 3 R:dr; Båstads och Mönsterås,

hvartdera 2 R:dr; Hvetlanda 1 R:dr 24 sk. Ljungby, 1

R:dr 16 sk. samt Drottningholms, Döderhultsviks, Hapa-

randa och Trelleborgs Apothek, hvartdera 1 R:dr 12 sk.

§ 5.

Rikets Apothek indelas i Nio District, med en af Apo-

thekarne inom hvartdera, till hufvudman utsedd Districts-

Apothekare.

l:sta Districtet utgöres af Stockholms Stad och Län.

2:dra af Upsala, Gefleborgs och Stora Kopparbergs Län.

3:dje af Westmanlands, Nerikes och Södermanlands Län.

4.:de af Skaraborgs, Wermlands och Elfsborgs Län.

5:te af Götheborgs och Bohus Län samt Halland.

6:te af Malmöhus och Christianstads Län.
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7:de af Jönköpings, Kronobergs och Blekinge Län.

8:de af Kalmare, Gottlands och Östergöthlands Län.

9. de af Westernorrlands, Jemtlands, Wester- och Norr-

bottens Län.

§ 6 .

Den i 4 §. bestämda afgift insändes årligen, inom Ja-

nuari månads slut, af Apothekarne i Stockholms Stad och

Län till Apothekare-Societetens Cassaföreståndare, emot ett

af honom och en af Directionens öfriga Ledamöter under-

tecknadt betalningsbevis. Apothekarne i de öfriga Districten

betala, inom samma tid, årsafgiften till vederbörande Districts

Apothekare, emot hans qvitto. Före Februari månads slut,

bör denne hafva insändt alla influtna och sina egna afgifter

till Cassaföreståndaren i Stockholm, hvilken derå gifver lika

betalningsbevis, som för de årsafgifter, hvilka till honom
omedelbart erläggas.

§ ?•

Hvarje Elev, som undergår Pharmacise-studiosi examen
och hvarje Pharmaciee-studiosus, som undergår Provisors-

och Apothekare-examen, åligger att till Societeten inbetala,

den förre en R:dr och den sednare fem R:dr Banco, hvar-

öfver Cassaföreståndarens betyg, försedt med underskrift af

en annan Directionens ledamot, uppvisas innan Kongl. Sund-

hets Collegii ProtocollsUtdrag öfver examen i förra hän-

seendet, eller Provisors- och Apothekare-Diplom i det sed-

nare vederbörande meddelas. För åtnjutande af undervis-

ning i Chemie och Botanik vid läroanstalten, betalar hvarje

Studiosus fem Ii:dr, och hvarje Candidat Tio R:dr Banco,

om året, till Societetens Cassa.

§ 8 .

Till förvaltande af Apothekare-Societetens Fond och

angelägenheter, väljes af alla Apothekare i Riket, bland

Hufvudstadens Apothekare, en Direction, bestående af en

Ordförande, en Secreterare, en Cassaföreståndare och fyra
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andra ledamöter, samt tvenne suppleanter till att ersätta de

Directörer, som, under årets lopp, möjligen kunna afgå.

Derjemte väljas, inom eller utom Directionens medlemmar,

en Bibliothekarie, tvenne Examinatorer vid Pharmacise-

studiosi examina, en Examinator vid Provisors- och Apo-

thekare-examiua, utom Instruktions-Apothekaren, tvenne leda-

möter, som vid Medicinal-Taxans revision, efter kallelse af

Kongl. Sundhets Collegium, biträda, samt en Apothekare,

att, om så påfordras, biträda Secreteraren med brefvexlingen.

Valen, till alla dessa befattningar, ske blott för ett år, men
deras innehafvare kunna, för påföljande året, åter inväljas.

Ingen af dem äger att, för sin befattning, något arfode

åtnjuta.

Val af embetsmän tillgår sålunda, att Apothekarne i

de öfriga Districten, utom det första, till Districts-Apothe-

karen, inom Juli månads slut, insända förseglade valsedlar,

innehållande dens namn, som till hvarje befattning väljes.

District-Apothekaren skickar valsedlarne till Apothekare-

Societetens Ordförande, för att, vid årssammankomsten bry-

tas. Apothekarne i Stockholms Län insända, dessförinnan,

lika beskaffade valsedlar, omedelbart till bemälde Ordfö-

rande; och Apothekarne i Stockholm aflemna deras valsedlar

vid valets början.

Skulle ett eller flera District underlåta, att insända val-

sedlar till embetsmän, äro Apothekarne i Stockholm obe-

hindrade, att ändock företaga val dertill, med slutna sedlar.

Om två eller flere undfå lika antal röster, varde företrädet

dem emellan genom lottning bestäm dt.

§ 9 .

Directionen åligger, att med nit och omtanka iakttaga

Stiftelsens säkerhet och befordra hennes förkofran. Direc-

tionen har beslutande rätt i allt hvad som rörer Läroverkets

angelägenheter. Hon bestämmer hvilka som skola erhålla

understöd, och äger vidtaga de åtgärder, som till ernående

af inrättningens ändamål erfordras.
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§ io.

Directionen sammanträder första Onsdagen i hvarje må-

nad, eller, om helgedag då inträffar, nästföljande söckendag.

I § 11.

Arenderne afgöras, i Societetens, eller Directionens sam-

mankomster, efter de flesta rösterna. I händelse af lika

röstetal, vid öppen votering, är Ordförandens röst afgörande.

Mål som tåla uppskof, kunna på någon ledamots begäran,

hvila till Directionens nästa sammankomst.

§ 12.

Det uti 4 § omnämnda Capital skall, med hvad der-

utöfver, genom Donationer och årliga besparingar ytterligare

kan samlas, utgöra en beständigt stående fond, som aldrig

under någon förevändning, eller till hvad förment nytta

som helst, får tillgripas eller förskingras. Endast de från

Apothekare-Societetens ledamöter inflytande årliga afgifterne,

jemte räntan på det utlånta Capitalet må användas till de

dermed afsedda ändamålen.

§ 13 .

Directionens ledamöter besörja, att Fondens medel hållas

fruktbara, mot tillräcklig säkerhet och högsta lagliga ränta,

som kan erhållas. Säkerheten bör, så vidt möjligt är, bestå

uti inteckning i fast egendom till högst två tredjedelar af

brandförsäkringsvärdet i stad, eller af taxeringsvärdet på
landet.

§ 14 .

Directionens ledamöter ansvara en för alla och alla för

en, att ej något af Fonden förskingras. Då större eller

mindre del deraf skall utlånas, böra samtlige ledamöterne

vara tillstädes, och lånet icke beviljas, med mindre fem af

ledamöterne godkäuna den erbjudna säkerheten. Den Leda-
mot, som sig, vid sådant tillfälle, reserverar, vare fri från

all ansvarighet för samma utlåning.
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§ 15 .

Alla inflytande medel emottagas af Cassaförestånd aren

och qvitteras på sätt §. 6 föreskrifver. Ingen utbetalning

må göras, utan Directionens anordning. De medel, som
icke till bestridande af löpande utgifter behöfvas och som
äro ej nog betydliga för att utlånas mot inteckning, bör

Directionen söka att göra fruktbara mot förskrifningar med
borgen, så framt ej Cassaföreståndaren är böjd, att, med
Directionens samtycke, medlen mot ränta tills vidare behålla.

De till Apothekare-Societetens Fond hörande skuldebref

och säkerhetshandlingar förvaras bos Ordföranden uti en

med 3:ne olika lås försedd Cassakista, hvartill han och

Cassaföreståndaren samt en annan ledamot af Directionen

hafva hvar sin nyckel.

§ 16 .

Ordföranden skall, vid Societetens och Directionens

sammankomster, föredraga ärenderne och leda öfverlägg-
o

ningarne. A Societetens och Directionens - vägnar under-

skrifver han afgående bref och expeditioner, samt tillser att

Societetens och Directionens beslut blifva behörigen verk-

ställda. Han kallar Directionens ledamöter till extra sam-

manträden när så påfordras och föranstaltar, att Societeten

genom kungörelse, införd 3:ne gånger i officiella Tidningen,

kallas till den årliga allmänna sammankomsten. Ar Ord-

föranden hindrad att vara tillstädes, företrädes hans ställe

af Directionens äldste närvarande ledamot.

§ 17.

Secreteraren emottager och antecknar i Diarium alla

till Societeten eller Directionen ankommande skrifvelser och

ansökningar, författar Societetens och Directionens protocoll,

hvilket vid följande sammankomst justeras och underskrifves

af de närvarande, samt uppsätter och contrasignerar af-

gående expeditioner.
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Skulle Societetens tillgångar framdeles det medgifva,

så äger Directionen, att efter omständigheterna anslå arfode

åt någon skicklig person, som vid förefallande behof biträ-

der vid uppsättning af Societetens expeditioner.

Secreteraren bar närmaste vården om Societetens och

Directionens handlingar, dem han för hvarje år låter inbinda

och i Archivet förvarar. Han författar Societetens årsbe-

rättelse och drager försorg om hennes tryckning eller af-

skrifning och kringsändning till District-Apothekarne, för

att de öfrige tillhanda hållas.

§ 18 .

Bibliothekarien vårdar Societetens boksamling och före-

slår hos Directionen inköp af nödiga böcker, vakar öfver

utlåningen deraf och förer en dertill inrättad bok. Öfver

boksamlingen håller han noggrann och fullständig katalog,

som alltid bör vara tillgänglig, då Bibliotheket är öppet.

Vid sin afgång från befattningen aflemnar Bibliothekarien

boksamlingen efter upprättadt inventarium. På högst två

månaders tid må, emot säkerhet, en bok eller ett verk i

sender utlånas till Pharmaceuter, som uppehålla sig i huf-

vudstaden.

§ 19 -

Cassaföreståndaren förer och afslutar, för hvarje år,

Societetens räkenskaper. Inom den femtonde Februari det

nästpåföljande, bör bokslutet vara färdigt och, med dithö-

rande verificationer, inbundet öfverlemnas till Directionen.

§ 20.

Räkenskaperne granskas af 3:ne Revisorer bland Socie-

tetens, helst utom Stockholm bosatte, ledamöter, hvilka inom
den femtonde Mars hvarje år, väljas i Districten på ena-

handa sätt, som angående val af embetsmän i 8 §. stadgadt

är. Inom Mars månads slut skola Districts-Apothekarne

insända valsedlarne till Societetens Ordförande, på det att

de, i början af April, må inför Directionen kunna öppnas,
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och de valde om deras uppdrag underrättas. Underlåta

vederbörande att inom föreskrifven tid insända deras val-

sedlar, äge de till Directionen icke hörande Apothekarne i

Stockholm, att välja Revisorer, helst ibland Apothekare

bosatte utom hufvudstaden. Blifver någon utsedd Revisor

hindrad att befattningen utöfva, eller försummar han att,

å den för revisionen utsatta tid tillstädeskomma, äge de till

Directionen icke hörande Apothekarne i hufvudstaden, att

annan Revisor i stället utse.

§ 21 .

Räkenskapernas granskning bör vara verkställd innan

påföljande Maj månads slut. Om anmärkning dervid göres:

så bör den inom Juni månads utgång meddelas Directionen,

som efter Cassaföreståndarens hörande afgifver sin förkla-

ring till Societetens årssammankomst.

Revisorerne skola jemväl genomse de under året i

Directionen förda protocoll, för att undersöka om fattade

beslut blifvit verkställda; granska Bibliothekariens bokföring

öfver utlåningen af böcker, taga noga kännedom om fort-

gången och nyttan af den Elementaira läroanstalten, samt

till samma tid meddela yttrande, huruvida den motsvarar

sitt ändamål.

§ 22 .

Den första Lördagen i Augusti månad, håller Societeten

sin årssammankomst i Stockholm, då Directionens årsberät-

telse först uppläses. Deruti upptages hvad vigtigt eller

anmärkningsvärdt, som i Pharmaceutiskt hänseende i all-

mänhet och i Societetens angelägenheter särskildt sig till-

dragit.

Deras namn, som med upplysningar, nya rön eller

upptäckter gagnat Pharmacien, eller med gåfvor bidragit

till Bibliothekets eller Fondens förökande, omförmälas, jemte

föräringarnas beskaffenhet och belopp. Dernäst föredrages

Revisorernes berättelse, och Directionens förvaltning granskas,

hvarefter val til Embetsmän företages.
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Den som önskar att någon upptäckt eller underrättelse

i Pbarmaceutiskt hänseende må införas i årsberättelsen, bör

så tidigt till Directionens Ordförande insända sin skriftligen

författade uppsats, att den kan hinna, om Directionen så

lämpligt finner, i årsberättelsen införas.

Den 5
/s 1837 höll den nybildade Apotekaresocieteten

sin första årssammankomst, vid hvilken äfven dess första

direktionsval blef företaget. Till ordförande utsågs P. A.
o

Gillberg, till sekreterare C. E. Åkerström och till kassa

förvaltare A. Pripp. Sammankomsten hölls i societetens

nya lokal i det hus, h vilket för det nya farmaceutiska

läroverkets räkning blifvit förhyrdt af Karolinska institutet.

Detta hus var beläget i Kartagos backe å Kungsholmen

och hade redan d.
l
/i 1836 blifvit taget i besittning af

societeten.
*

Oaktadt societeten genom stadgarna af 1837, såsom det

vill synas, erhållit en fast organisation, dröjde det dock

åtskilliga år, innan densamma nöjaktigt kunde ordna sina

inre angelägenheter och komma in på den lugna utveck-

lingens väg. Genom stadgarna hade ledamöterna iklädt sig

vissa förpliktelser, särskilt It i ekonomiskt hänseende, och

det var af vikt, att dessa uppfylldes, ty Farmaceutiska in-

stitutets vidmakthållande var beroende af, att de årliga bi-

dragen från apoteken regelbundet inflöto. Den entusiasm,

som gjorde sig märkbar vid instiftandet af läroanstalten,

svalnade emellertid snart hos en del af societetens ledamöter,

hvarför årsafgifterna började inflyta mera oregelbundet,

och direktionen kunde därför understundom hafva det rätt

svårt att få debet och kredit att gå ihop. Ej heller visade

landsortsledamöterna alltid så lifligt intresse för societetens

angelägenheter. Deltagandet i valen till funktionärer synes

sålunda ofta hafva varit ringa, och årsmötena voro ej sällan

allt för fåtaligt besökta.
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Den alltsedan 1837 oupphörligen återkommande frågan

om afskaffande af de säljbara apoteksprivilegierna verkade

naturligt nog äfven irriterande och orsakade partibildning

samt splittring inom societeten, särskildt inom dess direktion.

Ett och annat exempel må anföras på de nu relaterade

missförhållandena.

I årsberättelsen för 1839 klagar sekreteraren öfver, att

de årliga inbetalningarna försummas, och direktionen beslöt

på denna grund d.
8
/ä 1841 att laga åtgärder skulle vid-

tagas för indrifvaude af dessa.

Enligt årsberättelsen af 1847 hade revisorerna mot

direktionen gjort en mängd anmärkningar, hvilka sekrete-

raren betecknade såsom »lika så. oväntade som i Direk-

tionens tanke obefogade. Revisorerna anmärka saknaden

af ett diarium», säger han vidare, »det är sant: stad-

garne föreskrifva, att ett sådant skall finnas, men skall det

finnas, så är väl meningen, att något deri skall skrifvas;

Revisorerna veta sjelfva bäst, med huru många insända

artiklar de riktat societetens handlingar, och en dylik graf-

vens tystnad förnimmes från alla landsortens apotekare,

till föga uppmuntran för Directionen; gifva de någon

gång sin tillvaro tillkänna, så är det endast vid anmärk-

ningar i revisionsberättelser». Sekreteraren tillfogar, att då

de ankommande skrifvelserna finnas intagna i protokollen

och bifogade i original, så ansåg sig direktionen hafva gjort

tillfyllest. Enligt samma årsberättelse hade revisorerna mot

kassaförvaltaren gjort några smärre anmärkningar, och sekre-

teraren yttrar med anledning häraf, att revisorerna »hade

fått tillfälle att på sitt sätt visa Cassören (A. Pripp) sin

välvilja för hans trägna och lönlösa befattning, den han i

ett fjerdedels århundrade klanderfritt innehaft och aldrig

förr än nu blifvit med så oförtjenta anmärkningar kompro-

metterad »

.

Vid årssammankomsten 1854 inträffade att alla de valda

direktionsledamöterna, med undantag af kassaförvaltaren,

afsade sig sina uppdrag, hvarför nytt val måste anställas.
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På grund af de inånga afsägelserna såg man sig nöd-

sakad att vid omvalet invälja en del personer, hvilka ej

voro innehafvare af apoteksprivilegier utan endast före-

stodo apotek i Stockholm \ och detta åter föranledde Sund-

hetskollegium att till direktionen aflåta en skrifvelse med
anmodan om föranstaltande af nytt val. Enligt stadgarna

af 1837 vore nämligen endast apoteksinnehafvare valbara

till funktionärer inom societeten. Som svar å denna skrif-

velse insände den nyvalda direktionen en förklaring och

begärde på grund af denna, att kollegium ville stadfästa

valet. Denna anhållan föranledde, att en ny skrifvelse

afläts från Sundhetskollegium, i hvilken detsamma säger

sig sakna anledning att ändra sitt förra beslut. Kollegiet

erinrar samtidigt om, att en invald direktionsledamot ej

ägde rätt att afsäga sig sådan befattning, samt att endast

innehafvare af privilegium vore befogad att rösta vid val

af ledamöter i direktionen. 2 Med anledning af denna skrif-

velse kringsändes därpå till landets apotekare ett cirkulär,

undertecknadt af de trenne direktionsledamöter, hvilka voro

privilegiinnehafvare, med begäran om insändande af val-

sedlar för kompletteringsval af sekreterare, trenne direktions-

ledamöter samt två suppleanter.

Detta valtrassel åstadkom mycken split och oenighet

i synnerhet bland Stockholms apotekare. Sekreteraren yttrar

i årsberättelsen af 1856 om dessa stridigheter, »att de

borde vara långt aflägsnade från en societet, som önskar

arbeta på sin förkofran och ett önskvärdt framåtskridande».

En ganska kraftig valagitation bedrefs äfven i landsorten,

1 Det var af gammalt vanligt, att äfven apoteksarrendatorer såsom

målsägare för apoteket ägde deltaga i societetens förhandlingar.
2 Det var ej ovanligt, att apotekare köpte och innehade apotek till

döddagar utan att någonsin anmäla sitt köp eller begära stadfästelse-

privilegium å detsamma. Det hände därför ofta, att Sundhetskollegium

och Apotekaresocietetens direktion befunno sig i okunnighet om, hvilken

som var den rätte innehafvaren af ett apotek. Enligt en årsberättelsen

af 1855 bifogad förteckning, funnos i Sverige 17 apotek, hvilkas ägare

ej erhållit stadfästelseprivilegium å desamma.
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hvarvid minoriteten af de röstande med 6 af Stockholms

apotekare i spetsen önskade nytt val i stället för komplet-

teringsval. Redogörelse för valfrågan insändes slutligen till

Sundhetskollegium med begäran om dess utlåtande. På grund

af detta slutade det hela därmed, att minoriteten afgick

såsom segrare.

Protokollet vid societetens årssammankomst 1856 visar

oss följande sorglustiga interiör:

»§ 1. Sedan ordföranden tillkännagifvit och det dess-

utom för de närvarande war bekant, såväl genom annoncer

i Post och Inrikes tidningarne som genom sistlidne måndag
utfärdade särskilte kallelsekort, att Apothekaresocietetens

årssammankomst enl. 22 § af dess stadgar skulle hållas lör-

dagen den 2 Augusti och tiden blifvit utsatt till 11 f. m.

hade ofvannämnde 4 ledamöter på utsatt tid infunnit sig,

och sedan tiden framskridit till kl. Vs till 12 och således

ingen anledning förefanns att flera skulle infinna sig öpp-

nades årssammankomsten vid nämnda tid och i närvaro af

endast ofvannämnda ledamöter.

§ 2. Ordföranden tillkännagaf, att ingen valsedel in-

kommit hvarken från apothekarne i Stockholms län eller

från någon af Distriktsapothekarne.

§ 3. Som det, ehuru ingen anmälan därom blifvit

gjord, war bekant att Sekreteraren war i enskilda ange-

lägenheter bortrest åtog sig Ordföranden protokollsföringen

för dagen.

§ 5. Enligt stadgarnes § 22 skulle nu års- och revisions-

berättelserna föredragas, men då den förra i anseende till

sekreterarens frånvaro förmodligen icke var författad och

den senare af samma skäl icke tillgänglig, måste de när-

varande till sin saknad undvara det nöjet att få densamma

afhöra.

Emellertid upplyste hr Ordföranden, att Revisionsberät-

telsen blifvit af Revisorerna inlemnad, och att ingen anmärk-

ning emot förvaltningen af Societetens fond blifvit gjord.

Alldenstund en af de 4 närvarande ledamöterna förklarade
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sig ej ärna deltaga i valet af Societetens funktionärer, blefvo

dessa utsedda af endast trenne röstande».

Af ofvan anförda protokoll framgår, att äfven direktious-

ledamöterna vid denna tid visade föga intresse för societe-

tens angelägenheter. Detta framgår också af en kallelse

till sammankomst, hvilken, utfärdad d.
14
/8 1856 af ord-

föranden Carl Sprinchorn, är af följande lydelse: »Som

ingen enda af Apothekaresocietetens Direktions Herrar leda-

möter behagade infinna sig vid sammankomsten d. 13, får

undertecknad härmed ytterligare sammankalla apotekare-

societetens Direktion lördagen d. 16 dennes kl. 5 e. m. för

att besvara K. Sundhetskollegii skrifvelse rörande anläggande

af Atorps apotek. Som Iv. Sundhets Collegii t. f. Ordförande

Herr Medicinalrådet och Ridd. Ekelund på K. Collegii väg-

nar af mig återfordrat handlingarne, blifver jag tvungen

att till K. Collegium återställa handlingarna om måndag,

samt tillika underrätta Collegium om förhållandet samt för

egen del afgifva svar, ifall ej Direktionens ledamöter be-

haga infinna sig».

Ehuruväl apotekarnes deltagande i samarbetet inom

den unga societeten alltså ibland var ringa, så kunde de

dock å andra sidan, då det gällde ett stort mål, visa prof

på ett lefvande intresse och en god sammanhållning.

Till bevis härpå må anföras det apotekaremöte, som
för behandling af åtskilliga för den svenska farmacien vik-

tiga frågor hölls i Stockholm i slutet af maj 1857, och som
varade under en tid af 4 dagar. Mötet, som var besökt

af ej mindre än 65 apoteksinnehafvare från olika delar af

landet, ett för dåtida förhållanden ofantligt stort antal, ut-

märkte sig för det lifliga intresse, hvarmed alla frågor af-

handlades och den enhällighet, med hvilken besluten fatta-

des. Utan votering bifölls exempelvis direktionens förslag

att höja anslaget till Farmaceutiska institutet från 1,500 till

3.750 Rdr samt en på grund häraf uppgjord förhöjning

af afgifterna från apoteken enligt ny klassificering af de-

samma. För att gagna den goda saken begärde åtskilliga

Farmacien» historia.
]
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ledamöter vid samma tillfälle till och med själfmant att

blifva uppflyttade i en högre afgiftsklass. Enhälligt be-

slöt man äfven att för societetens medel inköpa ett hus i

Stockholm för att däri mot skälig hyra upplåta lokal för

Farmaceutiska institutet. I sammanhang härmed anslogs

500 Rdr årligen till inköp af farmaceutiska apparater af

nyare konstruktion, hvilkas användbarhet borde pröfvas vid

nämnda institut. Slutligen beviljade societeten 700 Rdr till

utgifvande af en tidskrift med uppgift att hålla farmaciens

idkare i Sverige å nivå med yrkets framsteg såväl i veten-

skapligt som praktiskt hänseende.

Den något senare af direktionen igångsatta insamlingen

bland Sveriges apoteksinnehafvare och examinerade apote-

kare för anskaffande af medel till att inreda ett laboratorium

åt Farmaceutiska institutet, hvilkeu inbragte omkr. 10,000

Rdr, samt societetens enhälliga beslut vid det talrikt be-

sökta apotekaremötet i maj 1859, att ett amorteringslån å

50,000 Rdr skulle upptagas för beredande af ett eget hem
åt Farmaceutiska institutet, tala äfven ett tydligt språk om,

att societeten vid denna tid gjorde stora insatser för farma-

ciens framåtskridande i vårt land.

Den senare hälften af perioden 1837—1881 känneteck-

nas af en sund och jämn utveckling och bar i sitt sköte

lösningen af sådana stora frågor som afskaffandet af de

säljbara apoteksprivilegierna och den farmaceutiska under-

visningens öfvertagande af Staten. Sekreterarens klagan i

årsberättelserna öfver, att inga valsedlar inkommo, samt att

sällan några landsortsapotekare bevistade årssammankora-

sterna, upphöra småningom, men däremot förspörjes ännu

tid efter annan uppmaning till ledamöterna att inbetala

resterande årsafgifter.

Denna uraktlåtenhet förorsakade direktionen under-

stundom rätt stora obehag och svårigheter. Under 1873

uppstod på denna grund till och med kassabrist, så att

direktionen måste försälja några obligationer för betäckande

af de löpande utgifterna. I årsberättelsen af 1879 konsta-
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terar sekreteraren emellertid, att revisorerna ej längre be-

höft göra erinringar angående resterande inbetalningar af

årsafgifterna, utan dessa hade, tack vare direktionens ihär-

diga bemödanden, så godt som alla blifvit erlagda.

*

En ganska viktig angelägenhet, hvars snara lösning låg

societeten om hjärtat, var naturligt nog frågan om egen

lokal såväl för den själf som för Farmaceutiska institutet.

Den ursprungligen af Karolinska institutet förhyrda lägen-

heten var ej längre lämplig, sedan man upphört att uthyra

bostäder åt de studerande, och sedan det af brist på medel

visat sig omöjligt att däri inreda ett för institutets behof

lämpligt laboratorium. Hyreskontraktet uppsades därför på
hösten 1843, och i ett hus vid Röda bodarne, som ägdes af

grosshandlare Keyser, förhyrde societeten en ny lokal, h vil-

ken togs i anspråk d. ’/4 1844. Societeten och Farma-

ceutiska institutet kvarstannade här ända till början af

oktober 1857, då de flyttade sin lokal till Holländaregatan

N:o 15, i hörnet af Breda gränd Länge kvarblefvo de

emellertid icke här, ty redan vid apotekaremötet i maj 1857

beslöt man enhälligt på förslag af direktionen att för socie-

tetens räkning inköpa en tomt med tillhörande byggnader

1'ör beredande af ett eget hem åt societeten samt lämplig

lokal åt Farmaceutiska institutet. Den 5
/c 1858 beslöt direk-

tionen äfven att inköpa huset N:o 20 vid Rörstrandsgatan

(numera Vallingatan), hvilken egendom societeten tillträdde

d. 7,o samma år.

Apotekaresocieteten hade nu ändtligen kommit under

eget tak. Den nyförvärlvade byggnaden var emellertid ej så

stor, att däri fullt lämpliga lokaler kunde beredas åt såväl

societeten som Farmaceutiska institutet. Vid extra apote-

karemöte i maj 1859 beslöt societeten därför, såsom förut

blifvit nämndt, att gifva direktionen i uppdrag att gå i

iörfattning om upptagande af ett lån på 50,000 Rdr, för
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hvilket en nybyggnad skulle uppföras för institutets räkning.

Det område af societetens tomt, som låg åt Gråbergsgatau

(numera Upplandsgatan), utgjordes då hufvudsakligen af

trädgård, och sedan den del af egendomen åt denna gata,

som ej befann sig på fri grund, blifvit inköpt från Stockholms

stad, uppfördes här det nya huset. I öfre våningen af detta hus

förfogade societeten sedan öfver tvenne rum, tills densamma
1885, efter Statens öfvertagande af den farmaceutiska under-

visningen, flyttade sin lokal till det äldre huset åt Vallin-

gatan. Från början disponerade societeten här å nedra

botten tvenne rum för sammankomsterna samt ett biblioteks-

rum, i hvilket 1887 äfven expeditionslokal för Apotekare-

kårens lifränte- och pensionskassa blef inrymd. Efter en

år 1893 skedd utvidgning af societetens lokal, disponerar

nämnda pensionskassa tillika med amorteringsfonderna för

apoteksprivilegier gemensam expeditionslokal i lägenheten.

Biblioteket, hvilket vid ofvannämnda tillökning af lokalen

flyttades till ett särskildt rum, blef år 1905 utvidgadt med
ytterligare ett större rum.

*

Att de för Apotekaresocieteten år 1837 fastställda stad-

garna med tiden kunde behöfva en omarbetning är natur-

ligt. Särskildt med afseende på vissa bestämmelser visade

sig snart nog ändringar vara af behofvet. En anordning,

som från början hade orsakat mycket krångel och tids-

utdräkt, var, att insändande af valsedlar och inbetalningar

af årsafgifterna till kassan skulle ske genom distriktsapo-

tekarne

1

. Med tiden visade det sig äfven nödvändigt att

uppgöra en ny klassificering af apoteken med afseende på

1 Dessa förtroendemän synas dock i allmänhet med nit och intresse

hafva fyllt sina uppdrag. I ett undantagsfall vägrade likväl en distrikts-

apotekare såväl att cmottaga de årliga afgifterna som ock att afsända de

från direktionen afgångna skrifvelserna, hvarför en annan måste utsc3.

(Direktionens protokoll d.
6
/8 1841 .).
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årsafgifterna s storlek. Förslag till nya stadgar i sin helhet

framlades af apotekare A. A. J. Keijsee vid direktionens

sammankomst d.
27A 1857. Vid ett följande sammanträde be-

slöt direktionen, att förslaget skulle remitteras till det i maj

samma år församlade apotekaremötet, hvilket i sin tur hän-

sköt frågan till den kommitté, som då tillsattes för utarbe-

tande af ett nytt apotekarereglemente. Som bekant resul-

terade häraf hvarken nytt reglemente eller nya stadgar för

societeten. Dock godkändes vid ofvannämnda möte ny

klassificering af apoteken.

Keijers förslag var i det afseendet märkligt, att det

medgaf rätt till säte och stämma i societeten äfven för icke

apoteksinnehafvare. Societeten skulle nämligen utgöras af

hedersledamöter samt ledamöter af lista och 2:dra klassen.

Till ledamöter af lista klassen voro själfskrifna alla apoteks-

innehafvare och apoteksföreståndare, under det att ledamö-

terna af 2:dra klassen skulle väljas. Valbara voro alla exa-

minerade apotekare men äfven andra för den farmaceutiska

vetenskapen nitälskande personer eller i allmänhet farmaciens

gynnare. Förslaget, hvilket helt och hållet hade slopat in-

delningen af rikets apotek i vissa distrikt, anslöt sig för

öfrigt i hufvudsak till stadgarna af 1837.

Apoteksväsendet i Sverige hade år 1873, därigenom

att afskaffandet af de säljbara apoteksprivilegierna blifvit

stadfäst, inträdt i ett nytt skede, och då Apotekaresocieteten

vid årssammankomsten i augusti 1875 beslutat, att dess

årliga bidrag till undervisningens upprätthållande vid Far-

maceutiska institutet från och med utgången af år 1876

definitivt skulle upphöra, hade ett af hufvud föremålen för

societetens verksamhet upphört att existera. Societetens

stadgar af 1837 voro därför snart nog ej längre tillämp-

liga, och direktionen erhöll vid ofvannämnda årsmöte i upp-

drag af societeten att upprätta förslag till ändring af

desamma.
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Sedan societeten vid årssammankomsten 1879 enats om,

hvilka ändringar som voro önskvärda, och direktionen i

början af 1880 framlagt tryckt förslog till nya stadgar,

slutbehandlades detta vid årsmötet d.
l4
/9 1880 och inläm-

nades i slutet af samma år till K Maj:t för erhållande af

sanktion. Såsom motiv för tillkomsten af detta stadgeförslag

framhöll direktionen härvid: l-o Statens öfvertagande af den

farmacentiska undervisningen, hvilken alltså ej längre ut-

gjorde ett af societetens hufvudsyftemål, »utan att societeten

därför afsagt sig rättigheten och skyldigheten att fortfarande

i mån af sina tillgångar söka befordra de farmaceutiska

kunskapernas spridande»; 2:o att de i gamla stadgan fast-

ställda årsafgifterna ej längre kunde anses rättvist afvägda,

dels på grund af nytillkomna apotek och dels på grund af

tillökning eller minskning i omsättningen hos de förut-

varande; 3:o att de gamla stadgarne tillföljd af amorterings-

fondens tillkomst och nya föreskrifter för studiosiexamen

ej längre vore tillämpliga; samt 4:o att apotekens indelning

i distrikt under distriktsapotekare med skyldighet att in-

samla årsafgifter och valsedlar för val af direktion ansågs

mindre ändamålsenlig och därför ej på länge varit till-

lämpad.

De nya stadgarne blefvo äfven d.
2X

/z 1881 stadfästade

af K. Maj:t och äro med undantag för paragraferna 3 och

4 ännu i oförändradt skick gällande.

»På det att understöden till pensionärerna måtte kunna

höjas, samt för att societeten skall kunna bilda en fond,

hvarifrån studiestipendier kunde utdelas af sådan storlek, att

de borde blifva till verkligt gagn», föreslog apotekare J. A. G.

Murray vid ett direktionssammanträde i mars 1900, att § 3

skulle erhålla förändrad lydelse, åsyftande dels en omregle-

ring af afgifterna för apoteken inom kortare tidsperioder dels

en betydlig höjning af afgifterna för de största apoteken.

Förslaget vann direktionens gillande, och på årsmötet i sep-

tember 1901 enades societeten om att gifva nämnda para-

graf af stadgarna den affattning, som af K. Maj:t d.
16
/ts
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1901 stadfästes. Enligt denna blefvo regleringsperioderna

för afgifterna fastställda till hvart femte år, hvarjämte socie-

teten genom de afsevärdt höjda afgifterna för de största

och större apoteken sattes i tillfälle att från och med 1905

hvartannat år utdela tvenne studiestipendier ä 800 kr.

hvardera till examinerade apotekare samt att till nära det

dubbla förhöja pensionsbeloppen åt de fattigaste pensionä-

rerna. Under det att societeten åren 1850, 1860 och 1870

i pensioner och gratifikationer endast kunnat utdela resp.

220, 305 och 503 kronor, såg densamma sig i stånd att

under åren 1880 och 1890 för samma ändamål disponera

resp. 1,268 och 1,459 kronor. Häri voro dock inberäknade
o

räntorna från disponibla donationsfonder. Ar 1900 utdela-

des i pensioner och gratifikationer från societeten 2,620

kronor och från fondräntor 1,535 kronor samt år 1905 för

samma ändamål resp. 6,272 och 1,332 kronor.

De donationsfonder, från hvilka societetens direktion

för närvarande årligen utdelar ränteafkastningen till behöf-

vaude kårmedlemmar eller deras änkor och barn, äro:

Fru D. C. Collianders testamentariska disposition d. 7* 1850 å

600 kronor till understöd åt fattiga apotekareänkor.

Apotekare I. Redings testamentariska disposition d.
18
/u 1869 å

6,000 kronor till understöd åt tre fattiga apotekare eller apotekareänkor.

Apotekare Martin Justelius testamentariska dispositioner d.
l5

/s 1883

å 30,000 kronor. Af den årliga räntan skall 1
/a utdelas till behöfvande

apotekare, deras änkor eller oförsörjda barn, V8 utdelas såsom stipendier

åt två studerande vid Farmaceutiska institutet och l
/3 antingen användas

till för yrket nyttiga ändamål eller ock utdelas till afsigkomna, fattiga

farmaceuter.

Apotekare Chr. Kalls fond å 4,000 kronor, ställd till disposition

genom testamente af Fru A. O. Kall d.
S0

/8 1897. Den årliga ränte-

afkastningen skall tilldelas en eller flera änkor efter farmaceuter, med
företräde för änkor efter farmaceuter från Västergötland.

En ändring i § 4 af stadgarna nödväudiggjordes genom
de 1894 förändrade föreskrifterna för examensordningen vid

Farmaceutiska institutet. På grund af dessa upphörde näm-
ligen Apotekaresocietetens skyldighet att utse en examinator



i apotekareexamen, och ofvannämnda paragraf erhöll därför

annan lydelse genom K. resolutionen d.
17
/a 1894.

Från sin första verksamhetsperiod, hvilken kan anses

hafva afslutats med år 1880, hade societeten tagit i arf åt-

skilliga frågor af den största betydelse. Tvenne af dessa,

inrättande af apotekarekårens lifräute- och pensionskassa

samt fastställande af mogenhetsexamen såsom kompetens-

villkor för inträde å apotek, hafva lyckligen funnit sin lös-

ning, men många frågor af vitalt intresse för den svenska

farmacien äro ännu oafgjorda eller stå öppna. Vi kunna

dock med visshet hoppas, att Apotekaresocieteten såsom

farmaciens första målsman allt fortfarande skall arbeta för

dess bästa, så att vårt apoteksväsende äfven framgent må
rättfärdiga det omdöme, som den berömda forskaren på det

svenska medicinalväsendets område, professor O. E. A. Hjelt,

1895 fällde om detsamma, då han sade: »Den höga stånd-

punkt och det utmärkta skick, hvartill det svenska apoteks-

väsendet under många svårigheter arbetat sig fram, är en

borgen derför, att det fortfarande skall utveckla sig i enlig-

het med tidens fordringar och till läkarekonstens fromma».

Den svenska farmacien fäster slutligen vid societeten

den förhoppningen, att densamma aldrig måtte brista i upp-

fyllelsen af de löften, hvilka ligga i det uttalande, som af

Farmaceutisk Medhjelperforening i Köpenhamn 1896 gjordes

om Apotekaresocieteten i Sverige:

»Naer som helst der kommer noget nyt frem, som

mulig kan vsere til Gavn for Standen eller Farmacien i

det hele, tager Apothekerforeningen Sagen i sin Ilaand,

idet for den det Heles vel gaar forud for personlige In-

tresscr».
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I anslutning till Apotekaresocietetens historia torde det

till sist vara på sin plats att med några ord i minnet åter-

kalla de män, hvilka i sin egenskap af Apotekaresocietetens

ordförande, sekreterare eller kassaförvaltare i främsta rum-

met varit dess målsmän.

J. U. Weetmullee d. y. var konung Adolf Fredriks

hofapotekare och innehade hofapoteket Lejonet. En af

stiftarne af den 1778 bildade Apotekaresocieteten i Stock-

holm, var han såsom dess äldste ledamot, på grund af stad-

garna, sannolikt societetens förste ordförande. Älskad och

vördad af sina kamrater, åtnjöt han stort anseende såsom

apotekare och erhöll 1762 fullmakt såsom konungens lif

-

medicus. Han idkade för apotekets behof en rätt betydande

odling af medicinalväxter.

P. Chr. Schultzen innehade apoteket Ugglan i Stock-

holm och var äfven en af stiftarne af Apotekaresocieteten

i Stockholm samt med säkerhet en af dess mest nitiska

medlemmar. Sannolikt fungerade Schultzen såsom societe-

tens andre ordförande, sedan Wertmiiller redan efter ett par

år aflidit. Han var dessutom societetens »archivarius». En
af sin tids mest kunniga och framstående apotekare var

Schultzen den förste svenska farmaceut, som vid Uppsala

akademi försvarat en afhandling (»de Pulvere laxante

l)’Ailhand»). Genom de 1782 af honom upprättade matrik-

larna öfver Sveriges apotekare samt, de å apoteken tjänst-

görande farmaceuterna och eleverna, har han gjort ett

synnerligen viktigt inlägg i den svenska apotekarehistorien.

Öfver samma historia höll han på 1780-talet för farmaceuter

och elever en serie föreläsningar. I likhet med en stor del

af sin tids apotekare var han lifligt intresserad för odling

af medicinalväxter och hade för eget behof anlagt en ganska

betydande plantering af sådana. Af Collegium medicum
erhöll han jämte apotekare F. Ziervogel i uppdrag att

pröfva de galen iska läkemedelskom positioner, som voro af-

sedda att införas i den första upplagan af Pharmacopoea
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svecica. Han belönades för sina förtjänster med assessors

namn och värdighet.

H. Henriksson Schultz var änkedrottning Lovisa

Ulrikas samt prinsessan Sofia Albertinas hofapotekare samt

innehade apoteket Hvita Björn i Stockholm. Han deltog äfven

han i stiftandet af Apotekaresocieteten i Stockholm, inom

hvilken han vid denna tidpunkt beklädde befattningen såsom

»korrespondent». Efter P. Chr. Schultzen fungeiade han

från 1791 sannolikt såsom ordförande i societeten till 1808,

då han afgick med döden. Han intresserade sig lifligt för

odling af medicinalväxter och hade för ändamålet å Ladu-

gårdslandet anlagt en större plantering. Han var den andre

svenska farmaceut, soin vid Uppsala akademi försvarade

en afhandling. Han hade till ämne valt »do Differentia et

examine Oleorum».

A. Ithiuostjs innehade apoteket Gripen i Stockholm och

var också en af stiftarne af den 1778 nybildade Apotekare-

societeten i Stockholm, inom hvilken han jämte Görges be-

klädde befattningen såsom »ekonomiförvaltare».

F. D. Görges som innehade apoteket Svanen i Stock-

holm, deltog i bildandet af Apotekaresocieteten i Stockholm,

inom hvilken han jämte Ithimseus utsågs till »ekonomi-

förvaltare». Han erhöll 1778 jämte hofapotekare G. E.

Georgii i uppdrag att pröfva de galeniska läkemedelskom-

positioner, hvilka voro afsedda att införas i andra upplagan

af Pharmacopoea svecica.

P. Gileberg innehade apoteket Korpen i Stockholm

och var 1809—1816 ordförande i Apotekaresocieteten i Stock-

holm. På hans förslag valde societeten 1809 första gången

inom sig en kommitté (direktion), som i de öfriga ledamö-

ternas namn ägde en viss beslutanderätt. Gillberg hade

såsom apotekare mycket anseende och erhöll af K. Maj:t

assessors namn och värdighet.

O. J. Cöster innehade apoteket Ugglan i Stockholm

och var 1816—1821 ordförande i Apotekaresocieteten i Stock-

holm. Vid hans afgång från ordförandebefattningen hem-
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bar societeten honom sin »utmärkta aktning och erkänsla

för den osparda möda Hr Assessorn alltid ådagalagt för

societeten och hela pharmaceutiska corpsens gemensamma
väl». Cöster erhöll 1813 assessors namn och värdighet, för

det han »med utmärkt nit och skicklighet biträdt Collegium

medicum vid utarbetandet af en ny edition af Pharmac.

svecica». (Ed. V).

L. M. Camin var änkedrottning Sophia Magdalenas

hofapotekare och innehade apoteket Morianen i Stockholm.

Han var en af ledamöterna i den först utsedda direktionen.

Genom sin gåfva af 1,000 Rdr Bko bidrog han kraftigt till

förverkligande af societetens 1821 inrättade kassafond och

understödde frikostigt det då nybildade biblioteket. Camin

erhöll 1818 assessors namn och värdighet.

C. F. Ringqyist var innehafvare af apoteket Gripen i

Stockholm samt en af ledamöterna i Apotekaresocietetens

första direktion. Genom sin gåfva af 500 Rdr Bko bidrog

han kraftigt till bildandet af 1821 års kassafond.

C. Göransson innehade apoteket Svanen i Stockholm

samt var åren 1816—1821 kassaförvaltare samt 1821—1828

ordförande i Apotekaresocieteten i Stockholm. Varmt in-

tresserad för sitt yrkes framåtskridande, kan han anses

hafva lagt grunden till den högre farmaceutiska undervis-

ningen i Sverige. Det var nämligen hufvudsakligen hans

energiska bemödanden, som möjliggjorde bildandet af 1821

års kassafond, hvars hufvudsyfte var, att genom stipen-

diers utdelande befrämja farmaceuters fortsatta studier efter

aflagd farmacie studiosiexamen. Han uppgjorde äfven för-

slag till stadgar för Apotekaresocietetens i Stockholm kassa-

fond och skänkte till dess förverkligande 3,000 Rdr Bko.

Inseende, att den inslagna vägen 1 icke ledde till det åsyf-

tade målet, framlade Göransson 1828 för K. Maj:t ett förslag

till anordnande af permanent undervisning för farmaceu-

1 Utdelande af stipendier åt däraf förtjänte farmacie studiosi för att

sätta dem i tillfälle att vid rikets universitet söka förkofran i till apo-

tekareyrket hörande vetenskapsgrenar.
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terna, hvarjämte han bifogade ett projekt till afskaffande

af de säljbara apoteksprivilegierna.

Ehuru Göranssons reformplaner strandade på grund

af motstånd från såväl Sundhetskollegii som Apotekaresocie-

tetens sida, och han på grund häraf afgick från ordförande-

posten i societeten, synes han dock fortfarande med oför-

minskadt intresse hafva deltagit i dess angelägenheter, ty

det är på hans ändringsförslag af föregående stadgar, som
Apotekaresocietetens stadgar af 1831 grunda sig. Långt

framom sin tid, torde Göransson knappt hafva varit fullt

uppfattad af sina samtida, men eftervärlden ser i honom
banbrytaren, hvilken, varmt intresserad för sitt yrkes utveck-

ling, uppoffrade de enskilda intressena för det stora målet,

den svenska farmaciens höjande i vetenskapligt och socialt

hänseende. Göransson hedrades 1823 med assessors namn
och värdighet.

A. Pripp var innehafvare af apoteket Enhörningen i

Stockholm samt åren 1816—1821 sekreterare samt åren

1821—1851 kassaförvaltare i Apotekaresocieteten. I proto-

kollet öfver årssammankomsten 1851 heter det om honom,

att »Societeten för Herr assessorn o. ridd. Pripp, som

under 30 år oafbrutet och på ett berömvärdt sätt förvaltat

societetens kassa», framförde sin djupa tacksamhet. I års-

berättelsen af 1854 heter det ytterligare om honom, att

han »med sitt ungdomliga sinne ofta kunde muntra äfven

den yngste kamraten och aldrig undandrog sig något arbete,

då det gällde societetens bästa». Pripp utsågs 1832 till

ledamot af den kommitté, som erhöll i uppdrag att utarbeta

nytt apotekarereglemente och ny medicinaltaxa, samt in-

sattes 1839 såsom ledamot i den kommitté, som hade att

ombesörja sjätte upplagan af farmakopén. Han åtnjöt såsom

apotekare stort anseende samt erhöll redan 1819 assessors

namn och värdighet.

J. F. Ditzinger var innehafvare af apoteket Kronan i

Stockholm samt åren 1821— 1826 sekreterare i Apotekare-

societeten i Stockholm. Ehuru helt ung vid sin bortgång
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(han dog redan vid 33 års ålder), hade Ditzinger dock

hunnit förvärfva sig societetens fulla förtroende, så att han

af densamma fick sitt eftermäle såsom »en älskvärd umgän-

gesvän, men ock grundelig vetenskapsidkare och derjemtc

en nitisk och ordniugsfull sekreterare».

P. A. Gillbekg- innehade apoteket Korpen i Stockholm

och var 1826— 1828 sekreterare samt 1830—1834 och 1837

— 1839 ordförande i Apotekaresocieteten. Han utsågs 1832

till ledamot af den kommitté, som fått i uppdrag att utar-

beta nytt apotekarereglemente och ny medicinaltaxa. Gill-

berg hade vid Tanto anlagt en ganska betydande försöks-

odling af medicinalväxter.

J. Chr. Kantzau var innehafvare af apoteket Plj orten

i Stockholm samt 1828—1829 ordförande i Apotekaresocie-

teten i Stockholm.

C. F. Plagemann innehade instruktionsapoteket Nord-

stjärnan i Stockholm och var 1830—1833 sekreterare i

Apotekaresocieteten. Ehuru Plagemann endast en jämfö-

relsevis kort tid intog en förtroendepost inom societeten, sä

utöfvade han dock på grund af sin frisinthet ett gynnsamt

inflytande på förhandlingarna inom densamma. Af största

betydelse var hans verksamhet inom den farmaceutiska

undervisningen under 1820-talet. Dels i egenskap af instruk-

tionsapotekare, med skyldighet att biträda professorn i

kemi vid Karolinska institutet i undervisningen dels i sin

egenskap af examinator i apotekareexamen, men särskildt

genom de kostnadsfria kurser i experimentalkemi, som han

under några år meddelade, bidrog han att betydligt höja

den farmaceutiska kunskapsnivån i vårt land. Plagemann,

som åtnjöt stort vetenskapligt anseende, var en prydnad

för den svenska farmacien och hedrades 1831 med assessors

namn och värdighet. Ilan har från trycket utgifvit ett

stort antal skrifter.
o

C. E. Åkerström innehade under 16 år instruktions-

apoteket Nordstjärnan på arrende, innan han 1846 erhöll

privilegium å apoteket Hjorten i Lund. Han var 1833—
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1839 sekreterare samt 1844—1846 ordförande i Apote-

karesocieteten samt utsågs 1839 till ledamot i den kom-
mitté, som hade att ombesörja sjätte upplagan af farma-

kopén.

C. U. Sprinchorn var innehafvare af hofapoteket Lejo-

net och åren 1834— 1836 ordförande i Apotekaresocieteten.

Societetens stadgar af 1837 äro grundade på det af honom
framlagda förslaget likasom tillkomsten af Farmaceutiska

institutet, lian intresserade sig lifligt för detta, och hans

afgång från ordförandeskapet verkade synnerligen menligt

på institutets utveckling under de första åren af dess till-

varo. Den försöksodling af blodiglar, som på 1830-talet

anordnades i Stockholm, hade tillkommit på Sprinchorns

initiativ.

J. Chr. Fritz innehade apoteket Kronan i Stockholm

och var 1836—1837 ordförande i Apotekaresocieteten. Han
erhöll 1837 af Apotekaresocieteten i uppdrag att tillsammans

med P. O. Almström och P. A. Gillberg utarbeta förslag

till apoteksprivilegiernas amortering.

N. W. Lychou innehade apoteket Engeln i Stockholm

samt var 1839—1840 ordförande i Apotekaresocieteten.

G. G. Lundberg innehade apoteket Morianen i Stock-

holm och var åren 1839—1843 sekreterare samt åren 1843

—1844, 1846—1854 och 1855—1856 ordförande i Apotekare-

societeten.

F. Th. Martelleur var innehafvare af apoteket Ugglan

i Stockholm samt åren 1840—1842 ordförande i Apotekare-

societeten.

C. O. Utterström innehade apoteket Svanen i Stock-

holm och var 1842—1843 ordförande i Apotekaresocieteten.

K. Fr. Thedenius var innehafvare af apoteket Korpen

i Stockholm och utnämndes, efter att 1859 hafva försålt

apoteket, till lektor i naturvetenskap vid Stockholms gym-

nasium. Han var 1843— 1847 samt 1850— 1854 sekreterare

och senare halfåret 1854 ordförande i Apotekaresocieteten.

Såsom sekreterare och ledamot i direktionen deltog han i
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flera kommittéarbeten. Thedenius har från trycket utgifvit

ett flertal skrifter.

C. F. Hornttng innehade apoteket Hvita Björn i Stock-

holm och var 1847—1848 sekreterare i Apotekaresocieteten.

C. J. Stahre var innehafvare af apoteket Engeln i

Stockholm. Under åren 1848— 1850 samt 1857— 1858 var

han sekreterare i Apotekaresocieteten.

A. W. Pripp förestod åren 1853—1859 apoteket En-

hörningen och var 1854—1855 sekreterare i Apotekare-

societeten.

Z. Wikström innehade apoteket Gripen i Stockholm

och var 1851—1852 samt 1855—1862 Apotekaresocietetens

kassaförvaltare.

F. M. Ekdahl var innehafvare af apoteket Ugglan i

Stockholm samt åren 1852—1855 Apotekaresocietetens kassa-

förvaltare.

C. A. Schmidt innehade apoteket Kronan i Stockholm

och var åren 1855—1857 sekreterare i Apotekaresocieteten.

C. Sprinchorn var innehafvare af hofapoteket Lejonet

samt åren 1856—1863 ordförande i Apotekaresocieteten. I

årsberättelsen af 1865 heter det, att societeten genom hans

bortgång »förlorat en serdeles insigtsfull, verksam och aktad

ledamot, som äfven under flera år med nit och skicklighet

ledde direktionens förhandlingar såsom ordförande och stän-

digt efter bästa förmåga sökt verka för kårens bästa. Äfven

såsom gynnare af Farmaceutiska institutet kommer han att

fortlefva i tacksamt minne».

C. W. Anderberg innehade apoteket Ugglan i Stock-

holm och var 1858—1859 sekreterare i Apotekaresocieteten.

Under många år verkade han med lefvande intresse för den

farmaceutiska undervisningens utveckling och har inlagt

stor förtjänst om Farmaceutiska institutet. Han utsågs 1857

till ledamot af kommittén för utarbetande af ny laborations-

taxa och 1865 till ledamot af den kommitté, som fått i upp-

drag att utarbeta ny farmakopé (Ed. VII).
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G. R. Nordgren innehade först apoteket Hjorten och

sedan apoteket Morianen i Stockholm samt var åren 1859—
1861 sekreterare i Apotekaresocieteten. Han utsågs 1870

till ledamot af den kommitté, som fått i uppdrag att ut-

arbeta förslag till amortering af de säljbara apoteksprivi-

legierna.

U. A. Boberg innehade apoteket Engeln i Stockholm

och var 1861—1863 sekreterare i Apotekaresocieteten samt

1879—1896 dess kassaförvaltare. Han utsågs 1863 till leda-

mot af kommittén för utarbetandet af ny veterinärtaxa och

1864 till medlem af den kommitté, som fått i uppdrag att

inkomma med förslag till ny stadga för Farmaceutiska

institutet. Af den kommitté, som 1870 tillsattes för utarbe-

tande af förslag till amortering af de säljbara apoteks-

privilegierna, var Boberg äfven medlem.
o

E. G. A. Aman var innehafvare af apoteket Gripen i

Stockholm samt åren 1862—1866 Apotekaresocietetens kassa-

förvaltare. Han utsågs 1870 till ledamot af den kommitté,

som fått i uppdrag att utarbeta förslag till amortering af

de säljbara apoteksprivilegierna.

J. J. Braconier innehade apoteket Svanen i Stockholm

och var åren 1863—1878 ordförande i Apotekaresocieteten.

I årsberättelsen af 1879 heter det om honom, att han under

den långa tid han varit ordförande »städse med lugn och

oveld ledt förhandlingarne, samt med sin erfarenhet och

klara omdöme varit societeten och apotekareyrket till stort

gagn», hvarför den nye ordföranden å societetens vägnar

till honom framförde »dess tacksamhet och erkänsla för allt

hvad han uträttat». Braconier intresserade sig lifligt för

åstadkommandet af en amorteringsfond för iulösen af de

säljbara apoteksprivilegierna och blef 1874, då fonden kom

till stånd, dess vice ordförande. Han utsågs 1865 till leda-

mot af den kommitté, som hade att ombesörja sjunde upp-

lagan af farmakopéen, och 1869 till medlem af kommittén

för utarbetande af en ny veterinärfarmakopé.

K. J. A. Kullgren innehade under ett års tid apoteket
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Markattan i Stockholm ock var under senare hälften af år

1863 sekreterare i Apotekaresocieteten.

J. E. Söderman var innehafvare af apoteket Kronan i

Stockholm samt åren 1864—1868 sekreterare i Apotekare-

societeten.

C. A. R. Norselius är innehafvare af apoteket Hjorten

i Stockholm och var åren 1866—1879 Apotekaresocietetens

kassaförvaltare.

C. W. Sebardt är innehafvare af hofapoteket Lejonet i

Stockholm och var 1868—1870 sekreterare samt 1878—1906

ordförande i Apotekaresocieteten. Allt sedan 1867, då han

inträdde såsom ledamot i direktionen, har Sebardt tagit liflig

del i lösandet af en mängd för apotekarekåren viktiga frå-

gor, och särskildt i sin egenskap af direktionens ordförande

har han utöfvat ett ofantligt stort inflytande på det svenska

apoteksväsendets utveckling. Apotekarekårens förtroende till

honom och dess tacksamhet för allt, hvad han till dess

fromma uträttat, har också vid skilda tillfällen kommit

till synes.

Yid årssammankomsten 1892 aftäcktes sålunda ett ge-

nom subskription åstadkommet porträtt i olja af Sebardt,

hvilket fick sin plats i Apotekaresocietetens sessionsrum.

Vid samma tillfälle framförde apotekare C. Falk societetens

tacksamhet till hofapotekare Sebardt för det stora och vakna

intresse för apotekarekårens angelägenheter, som han under

en lång följd af år lagt i dagen, hvilken tacksamhet nu

toge sig uttryck i det utförda porträttet. Detta skulle för

kommande generationer utgöra bevis på den aktning och

tillgifvenhet, han förstått att tillvinna sig.
o

Årssammankomsten 1903 inleddes af apotekare R. Luhr
med erinran om, att dess förste ledamot, hofapotekaren

Sebardt, nu i 25 år beklädt ordförandeposten inom societe-

ten, och framhöll Luhr, hurusom han under alla dessa år

ständigt med varmaste intresse för societeten fyllt honom
anförtrodda, ofta tid och möda kräfvande uppdrag, samt
att hans verksamhet varit till synnerlig båtnad för societeten

Farmaciens historia. i n
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och yrket. Till tack för allt detta beslöt societeten därpå

att af sin kassa afsätta 10,000 kronor till en fond, som
under namn af C. W. Sebardts fond skulle förvaltas af

direktionen och användas till något för yrket och dess ut-

öfvare nyttigt ändamål, hvilket öfverläts åt ordföranden,

hofapotekaren Sebardt, att bestämma. 1

Bland viktigare frågor, vid hvilkas lösande Sebardt på
ett kraftigt sätt medverkat under de första åren af sitt

ledamotskap i direktionen, må i främsta rummet nämnas
apoteksprivilegiernas amortering, utarbetandet af nya grun-

der för apoteksvarors taxering med anledning af, att Pharmac.

suecica Ed VII trädde i kraft (i den för detta ändamål till-

satta kommittén var Sebardt ledamot), samt höjande af för-

kunskaperna hos dem, som ägna sig åt apotekareyrket. Den
genomgripande förändring i fråga om tillverkning af konst-

gjorda mineralvatten, som i midten af 1870-talet resulterade

i bildandet af Apotekarnes mineralvattens aktiebolag, hade

äfven i Sebardt en af sina mest intresserade befrämjare.

Från Sebardts verksamhetstid såsom ordförande i socie-

tetens direktion må anföras lösningen af sådana viktiga

frågor som Statens fullständiga öfvertagande af den farrna-

ceutiska undervisningen, nya stadgar för Apotekaresocieteten,

bildandet af Apotekarekårens lifränte- och pensionskassa,

mogenhetsexamens fastställande såsom villkor för inträde

på apotekarebanan, nya amorteringsfonden för apoteksprivi-

legier, åtgärder för att möjliggöra apotekares pensionering

efter år 1920 (därvid Sebardt äfven var förslagsställare)

förslag till författning angående, hvad som är att hänföra

till apoteksvaror och bestämmelser rörande handeln med
dylika varor. I den kommitté, som 1894 tillsattes för ut-

arbetande af 8:de upplagan af svenska farmakopéen, för-

ordnades Sebardt till ledamot, och år 1900 utsågs han till

medlem aC den kommitté, som fått i uppdrag att utarbeta

1 Sebardt fattade sedermera beslut om, att fondens afkastning skulle

användas till »ett eller flera stipendier för studieresor inom eller utom

riket».
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nya grunder för apoteksvarors taxering. Apotekaresociete-

tens intresse för apotekares fortsatta studier, hvilket tagit

sig uttryck i de allt rikligare belopp, societeten anslagit för

dylikt ändamål, har i Sebardt alltid haft en inflytelserik

befrämjare.

Ehuru Sebardts arbete inom direktionen numera kan

anses såsom ett fullbordadt verk, så är dock icke därmed

hans verksamhet till den svenska farmaciens och apotekare-

kårens bästa afslutadt, då han allt fortfarande fungerar

såsom af K. Maj:t utsedd ledamot af Farmaceutiska insti-

tutets styrelse samt fortfarande kvarstår som styrelseledamot

i amorteringsfonderna för apoteksprivilegier samt i Apote-

karekårens lifränte- och pensionskassa. 1

G. W. Tisell var innehafvare af apoteket Ugglan i

Stockholm samt 1870—1874 sekreterare i Apotekaresocieteten.

E. A. Holmström är innehafvare af apoteket Enhör-

ningen i Stockholm och var 1874—1877 samt 1883—1885

sekreterare i Apotekaresocieteten. Varmt intresserad för sitt

yrkes utveckling, representerade han på sin tid inom socie-

teten den vetenskapliga sidan af farmacien. Det på hans

initiativ år 1895 af Apotekaresocieteten frikostigt beviljade

penningeanslaget möjliggjorde införandet af bakteriologi i

undervisningen vid Farmaceutiska institutet.

A. E. Dahlander var innehafvare af apoteket Kronan

i Stockholm samt åren 1877—1880 sekreterare i Apotekare-

societeten.

R. R. A. Lehman är innehafvare af apoteket Ugglan i

Stockholm och var 1880—1883 samt 1885

—

1906 sekre-

terare i Apotekaresocieteten. Efter att alltså under nära

ett kvartssekel på ett öfverlägset sätt hafva skött sekre^

terarens ansvarsfulla och kräfvande befattning valdes Leh-

man 1906 till ordförande i Apotekaresocieteten. Såsom

sekreterare har han gjort sig alldeles särskildt förtjänt af

societetens tacksamhet genom den grundlighet och sakkun-

1 Jämför Th. Elcecrantz' uppsats om Carl Wilhelm Sebardt i Svensk

Farmaceutisk Tidskrift 1906, sid. 349.
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skap, hvarmed han utförde alla utredningar, och den klar-

het och reda, med hvilken han affattade protokoll och skrif-

velser. Han är i detta hänseende allmänt erkänd som en

kapacitet ej minst af de högre myndigheter, med hvilka

han i sin egenskap af sekreterare kommit i beröring. Såsom

Apotekaresocietetens taxerevisor åren 1890—1905 har Leh-

man genom sitt arbete med Apotekaresocietetens taxor i hög

grad bidragit till att enligt medicinaltaxans grunder åstad-

komma en likformig prissättning öfver hela landet af sådana

apoteksvaror, hvilka ej finnas upptagna i medicinaltaxan.

Lehman utsågs 1900 till ledamot af den kommitté, som

fått i uppdrag att utarbeta nya grunder för medicinal-

och laborationstaxans uppställning, samt förordnades 1902

till ledamot af kommittén för utarbetande af ny gift-

stadga.

J. A. G. Murray är innehafvare af apoteket Svanen i

Stockholm. Sedan 1896 Apotekaresocietetens kassaförvaltare,

har han såsom sådan nedlagt hela sin energi på förkofran

af societetens kassa. Societeten har därigenom blifvit i stånd

att i betydligt högre grad än förut bispringa behöfvande

medlemmar inom kåren samt gynna farmaciens utveckling

i Sverige exempelvis genom utdelande af stipendier. Apo-

tekarekåren står härför i största tacksamhetsskuld till Murray.

Såsom Apotekaresocietetens taxerevisor under åren 1884
—1906 har han nedlagt ett betydande och fruktbärande

arbete på att enligt medicinaltaxans grunder åstadkomma

en likformig taxering öfver hela landet af sådana apo-

teksvaror, hvilka ej finnas upptagna i nämnda taxa. Han
utsågs år 1900 till ledamot i den kommitté, som fått i upp-

drag att utarbeta nya grunder för medicinal- och laborations-

taxans uppställning. Genom sina under 1902—1905 ut-

arbetade »Tabeller» för apoteksvarors upptaxering har han

i väsentlig grad underlättat det annars särdeles tidsödande

arbetet med prissättningen i medicinaltaxorna.

A. N. Blomquist är innehafvare af apoteket S:t Erik

i Stockholm och sedan 1906 Apotekaresocietetens sekreterare.
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Han är äfven Apotekaresocietetens bibliotekarie och har

såsom sådan nedlagt ett förtjänstfullt arbete.

I anslutning till det föregående torde det vara af in-

tresse att här nedan göra en sammanställning af de perso-

ner, hvilka, sedan Apotekaresocietetens stiftande, beklädt de

viktigaste förtroendeposterna inom densamma.

Enligt societetens stadgar af 1778 skulle ordet föras af

äldsta ledamoten, och man kan fördenskull taga för gifvet,

att J. U. Wertmuller d. y. var den förste, som beklädde

ordförandens viktiga post. Efter honom blef P. Chr.

Schultzen sannolikt utsedd till ordförande.

Bestämda uppgifter, angående Apotekaresocieteten i

Stockholm, möter man emellertid först 1782. Detta år valdes

vissa funktionärer utom societeten. Utom P. Chr. Schult-

zen, hvilken utsågs till arkivarie och såsom varande den

äldste fungerade som ordförande, blef H. Henriksson Schultz

vald till korrespondent 1 samt A. Ithim^us och F. D. Görges

utsedda till ekonomiförvaltare.

Först 1809 finner man sedan säkra uppgifter angående

direktionens sammansättning. Enligt protokollet d.
18A

detta år åtog sig P. Gillberg då ordförandeskapet efter

H. Henriksson Schultz, som aflidit, hvarjämte societeten

på ordförandens förslag »förenade sig i en Comitté af 4

ledamöter», som ägde att besluta å societetens vägnar.

Till de första direktionsledamöterna utsågos L. M. Camin,

O. J. Cöster, C. F. Ringqvist samt C. Göransson. Sam-

tidigt valdes en person, som mot 50 Rdr Bko skulle om-

besörja all societetens skriftväxling. Hvem som härtill ut-

sågs, har emellertid icke kunnat utrönas.

P. Gillberg fortfor att vara ordförande till 1816, då

han efterträddes af O. J. Cöster, hvarjämte A. Pripp

1 Enligt O. E. A. Hjclt, Svenska och finska medicinalverkets historia,

anmälde apotekarne 1801 i Collegium medicum, att de valt Hknr. Schultz
till sin ordförande efter Labs Collin, som afsagt sig förtroendet.
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då valdes till sekreterare och C. Göransson till kassaför-

valtare. Troligen hade dock Göransson förvaltat societetens

ekonomi redan några år dessförinnan, ty redan 1814, då

den första fondbildningen ägde rnm, var han kassaförvaltare.

Från och med 1816 finnas societetens protokoll på få

undantag när i behåll, och man kan alltså af dessa inhämta

direktionens sammansättning.

Apotekaresocietetens ordförande, sekreterare och kassaförvaltare

från och med år 1816.

Ordförande:

0. J. Cöster 1816—1821

c. Göransson 1821—1828

J. Chr. Kantzau 1828—1829

p. A. Gillberg 1830—1834

c. U. Sprinchorn 1834—1836

J. Chr. Fritz 1836—1837

p. A. Gillberg 1837—1839

N. W. Lychou 1839—1840

F. Th. Martelleur 1840—1842

C. 0. Utterström 1842—1843

G. G. Lundberg 1843—1844

C. E. Åkerström 1844—1846

G. G. Lundberg 1846—1854

K. Fr. Thedenius 1854 1

G. G. Lundberg 1855—1856

C. Sprinchorn 1856—1863

J. J. Braconier 1863—1878

C. W. Sebardt 1878—1906

R. R. A. Lehman 1906-

Sekreterare:

A. Pripp

J. F. Ditzinger

1816—1821

1821—1826

1 Senare hälften af detta år.
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p. A. Gillberg . 1826—1828

c. W. Bonté 1829

c. F. Plagemann . 1830—1833

€. E. Åkerström . 1833—1839

G, G. Lundberg . 1839—1843

K. Fr. Tkedenius . 1843-1847

C. F. Hornung . 1847—1848

C. J. Stahre . 1848—1850

K. Fr. Thedenius . 1850—1854

A. W. Pripp . 1854 2

C. A. Scbmidt . 1855—1857

G. J. Stahre . 1857—1858

C. W. Anderberg . 1858—1859

G. R. Nordgren . 1859^1861

U. A. Boberg . 1861—1863

K. J. A. Kullgren 1863 1

J. E. Söderman . 1864—1868

C. W. Sebardt . 1868—1870

G. W. Tisell . 1870—1874

E. A. Holmström . 1874—1877

A. E. Dahlander . 1877—1880

R. R. A. Lehman . 1880-1883

E. A. Holmström . 1883—1885

R. R. A. Lehman . 1885—1906

A. N. Blomquist . 1906-r-

Kassaförvaltare

:

* • . « i

1

C. Göransson . 1816—1821

A. Pripp . 1821—1851

Z. Wikström . 1851—1852

F. M. Ekdahl . 1852—1855

1 Bonté, som arrenderade Hvita Björn i Stockholm, innehade sekre-

terarebefattningen endast 4 månader.

* Senare hälften af detta år.

3 Knllgren innehade sekreterarebefattningen endast under senare

hälften af detta år.
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Z. Wikström 1855—1862

E. G. A. Åman 1862—1866

C. A. R. Norselius 1866—1879

U. A. Boberg 1879—1896

J. A. G. Murray 1896—

Ledamöter i Apotekaresocietetens direktion sedan år 1837.

C. Sprinchorn 1837—1839 samt 1843—1851 och 1854—1855

J. Ckr. Fritz 1837—1838

A. L. Molin 1837—1842

O. L. Nordvall 1837—1839

N. W. Lychou 1838—1839 samt 1842—1843

P. A. Gillberg 1839—1840
F. Th. Martelleur 1839—1840

C. E. Åkerström 1839—1840

C. F. Hornung 1840—1842 samt 1851—1856

C. O. Utterström 1840—1842 samt 1844—1851

A. A. J. Keijser 1840— 1843 samt 1851—1862

S. Elliot 1842—1846

J. M. Engström 1842—1844

Z. Wikström 1843—1851

F. M. Ekdahl 1846—1852

C. A. Scbmidt 1852—1855

K. Fr. Thedenius 1855—1856

C. J. Stahre 1851—1857

G. G. Lundberg 1856—1857

F. R. Kindstrand 1856—1863 samt 1874—1875

C. S. Bl. Lindman 1857—1863

G. A. Richter 1857—1863

J. J. Braconier 1862—1863

C. W. Anderberg 1863—1867

G. R. Nordgren 1863—1873

U. A. Boberg 1863—1879

J. A. Ahlström 1863—1866
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E. G. A. Aman
C. W. Sebardt 1867—1868 samt

G. W. Tisell

N. W. Peterson

G. Lundell

J. C. G. Piltz

R. E. Luhr

G. E. Gullbransson 1877—1883 samt

E. A. Holmström 1878—1883 samt

C. A. R. Norselius 1879—1882 samt

J. R. Wimermark
R. A. A. Lehman
J. A. G. Murray

H. T. Tilländer

C. G. H. Thedenius

A. J. Schillberg

I. Kerfstedt

H. G. O. Enell

A. W. Södermark

C. C. V. Petersson

1866

1870

1868-

1873

1874-

1875-

1875-

1886-

1886-

1891-

1882-

1883-

1883-

1887-

1890-

1892

1896-

1896-

1902-

1905-

1874

-1878

1870

1874

•1875

1892

1877

1890

1887

1896

1887

1885

1896

1902

1891

1905



Föreningar och klubbar.

1. Farmaceutiska föreningen.

Icke lång tid efter det att Apotekaresocieteten första

gången erhöll stadgar, som sanktioneradts af K. Maj:t, sökte

äfven de obefordrade farmaceuterna att åstadkomma en

sammanslutning inom sig.

D. 28
/7 1823 inlämnade nämligen några i Stockholm

konditionerande farmaceuter till Öfverståthållarämbetet en

inlaga, i hvilken de anhöllo om tillstånd att tvenne gånger

i månaden få hålla sammankomster för att öfverlägga om
handhafvandet af en fond, som de i förening med andra

farmaceuter ämnade bilda. Fondens uppgift skulle blifva att

med pensioner understödja ålderstigna och fattiga farmaceuter

samt att med stipendier uppmuntra sådana ynglingar, som

uppehölle sig i hufvudstaden för att läsa på provisorsexamen.

På anmodan af Öfverståthållarämbetet inlämnade Apo-

tekaresocieteten i Stockholm ett utlåtande i ärendet, hvilket,

dateradt d.
13

/9 1823, har följande lydelse: »Apotekaresocie-

teten, som icke förnekar sin tillfredsställelse med närvarande

farmaceuters goda afsikt att uträtta något gagneligt inom

kåren, men förutser att, på sätt föreslaget är, den åsyftade

fördelen icke särdeles vinnes, då flera utgifter, främmande

för sjelfva saken, måste bestridas af de samlade medlen,

skulle hellre deremot vilja föreslå, att om dessa subjekter

hafva öfverskott å sina salarier, sedan utgifterna för behörig

beklädnad äro bestridde, dessa öfverskott antingen innestode
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hos deras principaler eller insattes i sparbanken och först

då tillgrepos, när de, efter en godkänd praktisk underbygg-

nad, vore färdiga att för examen inhemta en högre teoretisk

kunskap. Första pligten är att hjelpa sig sjelf, och då

societeten förutser af en sådan nu föreslagen öfverenskom-

melse farmaceuterna emellan den bästa framgång, finner

Societeten uti denna metod för sina subjekter den genaste

vägen att icke behöfva sina kamraters biträden.
o

Ålderstigne farmaceuter, som behöfva och förtjena un-

derstöd, sakna det icke, då apotekarekåren öfver hela riket

redan samlat en icke obetydlig fond, som just har till sina

grundbestämmelser utdelande af så beskaffade understöd.

Beträffande åter den begärda tillåtelsen att hålla samman-

komster, så måste societeten högeligen bestrida sådant, så-

som endast ledande till ett moraliskt ondt, såväl för dem
sjelfva som för deras principaler. Societeten, som har sig

ett grannlaga yrke ombetrodt, skulle illa bevaka det allmän-

nas och sin egen fördel, om hon icke sökte afböja upprät-

tandet af ett gille för ynglingar, som till stor del ännu äro

omyndige, hvars gagnelighet i sin upprinnelse väl beprisas,

men hvars skadliga följder tiden och erfarenheten nogsamt

ådagalagt inom mindre maktpåliggande medborgarklasser

inom samhället än den farinaceutiska är».

Societetens yttrande ger oss en god bild af dess upp-

fattning på en tid, då man i hvarje dylikt initiativ vädrade

en fara för det bestående. Man måste äfven draga sig till

minnes, att societeten själf för icke lång tid tillbaka vunnit

organisation samt bildat en för dåtida förhållanden ganska

stor pensions- och stipendiefond. Egendomligt nog var skrif-

velsen å Apotekaresocietetens vägnar undertecknad af asses-

sor Carl Göransson, samme man, som ej långt förut vid

societetens sammanträde hållit sitt framsynta och varm-

hjärtade anförande om behofvet af en förbättring i de obe-

fordrade farmaceuternas framtidsutsikter.

Utan att låta afskräcka sig, förnyade emellertid farma-

ceuterna sin anhållan hos K. Maj:t och motiverade härvid
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densamma närmare. I ett utlåtande, som inkom till K. Maj:t

d.
24

/i 1824, vidhöll societeten emellertid sin förut uttalade

åsikt och framhöll sin fruktan för, att en sådan förening

»enligt hvad af erfarenheten bevisas störer den harmoni,

som råder och bör råda mellan farmaceuter och deras prin-

cipaler», samt säger sig icke vilja »samla öfver sig för fram-

tiden rättvisa förebråelser att icke hafva lagt det unga

slägtet för ögonen vådan af deras välmenta afsigter». Socie-

tetens afstyrkande var dock icke enhälligt, ty apotekare

C. F. Plagemann opponerade sig kraftigt mot detsamma.

Det begärda tillståndet att bilda en förening vann emellertid

icke K. Maj:ts bifall, men en stämning till förmån för det

framlagda förslaget synes dock snart nog hafva gjort sig

gällande inom Apotekaresocieteten, ty denna ingick icke så

lång tid därefter till K. Maj:t med ett förslag att bilda »ett

farmaceutiskt sällskap inom Sverige, der den egentlige veten-

skapsmannen, apotekaren, farmaceuten och den bildade

eleven utgjorde en förening», som skulle genom utbyte af

farmaceutiska erfarenhetsrön sinsemellan och med utländska

föreningar hålla farmacien i fäderneslandet i jämnhöjd med
utlandets.

Emellertid hade Svenska läkaresällskapet d.
17
/g 1824 ut-

färdat inbjudning till Apotekaresocietetens ledamöter äfven-

som »apotekare i landsorten samt utexaminerade farmaceuter,

utmärkta för vetenskaplig bildning» att mot stadgad afgift

ingå i sällskapet och deltaga i dess öfverläggningar. Apo-

tekaresocieteten fann det visserligen »svårt att inse hvad

gagn farmaciens idkare kunde hafva att påräkna af den

verkställda föreningen med läkaresällskapet», men K. reso-

lutionen d.
21A 1824 gifver societeten icke desto mindre det

meddelandet, att K. Maj:t, just på grund af denna läkare-

sällskapets inbjudan, icke ansåg societetens ofvannämnda

anhållan böra föranleda till någon åtgärd.

Först 1860 blef frågan om en sammanslutning emellan

de tjänstgörande farmaceuterna åter på allvar diskuterad,

äfven denna gång bland farmaceuterna i Stockholm.
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Meningarna voro delade, antingen man skulle verka för

de obefordrade farmaceuternas tillträde till Apotekare-

societeten eller för en egen, från denna skild förening.

Det senare alternativet segrade, och d.
16
/io samma år blef

en kommitté tillsatt, bestående af 7 personer, med upp-

drag att utarbeta förslag till stadgar för en farmaceutisk

förening. Kommitterades förslag, närmare formuleradt af

apotekare E. A. Holmström, framlades d.
4
/io 1861 och

underkastades diskussion. Den u
/i 2 samma år blefvo därpå

stadgar antagna för »Farmaceutiska föreningen». Dess

första styrelsemedlemmar, på samma gång dess stiftare,

voro apotekare C. J. Waller, ordförande, apotekare J. Ny-

qvist, vice ordförande, apotekare A. F. N. Oldberg, sekre-

terare, apotekare G. R. Nordgren, kassaförvaltare samt

apotekare E. A. Holmström, bibliotekarie.

De första åren af föreningens tillvaro utmärkte sig för

stor lifaktighet, men efter 1867 gör sig ett tydhgt tillbaka-

gående märkbart, sannolikt till någon del orsakadt däraf,

att den för föreningen varmt nitälskande Oldberg detta

år afgick från befattningen som sekreterare. I berättelsen

för nämnda år begynner den klagan öfver bristande inbe-

talningar såväl af årsafgifter som af erhållna lån, hvilken

sedan genomgår de närmast följande årsberättelserna. Från

år 1871 föreligger ej ens någon årsberättelse. Högtidsdagen

d.
13

/2 1872 bevistades enligt anteckning i protokollet af

endast sju ledamöter, och årsberättelsen inledes med föl-

jande ord: »M. H. Den årsberättelse mig, såsom sekreterare,

åligger att afgifva, kan icke blifva vidlyftig, af det skäl att

inom området för Föreningens verksamhet föga eller intet

tilldragit sig under det förflutna arbetsåret; åtminstone

ingenting af den vigt, att detsamma förtjenar att särskildt

framhållas. Emedan nu nödvändigt hvarje institution, som
icke går framåt, måste gå tillbaka, så har Föreningen måst

lyda denna allmänna lag, hvilket dock är nedslående att

behöfva konstatera».

Sekreterarens årsberättelse af d.
28
/io 1873 har utom
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revisorernas oeh bibliotekariens redogörelser intet annat att

omtala än, att föreningens samlingar blifvit flyttade till

en lämpligare lokal i Rörstrandsgatan N:o 8,
1 bestående

af ett rnm för samlingarna och ett bostadsrum åt biblio-

tekarien. Detta hade i väsentlig mån bidragit till att öka

de studerande farmaceuternas intresse, hvilket gifvit sig till-

känna genom ett flitigare begagnande af samlingarna. Pro-

tokollet för denna dag visar, att de närvarande medlem-

marnas antal var 13. »Det arbetsår som börjar med denna

dag», säger apotekare Conrad Petterson i sin historik

öfver Farmaceutiska föreningen vid dess tjugufemårsjubi-

leum 2
,

»kan med rätta anses för det bekymmersammaste,

Föreningen upplefvat. Dess nyvalde, högt aktade ordfö-

rande, som nyss mottagit en maktpåliggande och vigtig

befattning vid Farmaceutiska institutet, hade icke tillfälle

att egna sina krafter åt Föreningens angelägenheter, må-

hända mycket också för den otack ett sådant sträfvande

städse fått röna. Finanserna stodo på klena fötter, leda-

möternas antal var ringa, och antalet af influtna årsafgifter

ännu mindre. De utestående lånen inbetaides ej, då de

förföllo, och till och med räntorna å desamma uteblefvo,

Hela Föreningen var kort sagdt i upplösningstillstånd.»

Lyckligtvis funnos bland Farmaceutiska institutets ele-

ver af 1872 och 1873 års läxlag några unga män, som med
lif och lust togo till sin uppgift att hjälpa föreningen ur

dess förtviflade belägenhet. Särskildt H. G. O. Enell och

P. G. Martinsson utvecklade härutinnan stor energi. Den

förre sökte genom upprättande af en diskussionsnämnd samt

1 Föreningen, som från sitt bildande till d. Vio 1864 förhyrde en

liten lägenhet i huset N:o 81 B Drottninggatan, flyttade därifrån till

Rörstrandsgatan N:o 20 (nuvarande Vallingatan N:o 20) till höger, nedre

botten. Härifrån förflyttades samlingarna d. Vio 1867 till Drottninggatan

N:o 90, hvarest de förvarades till d. Yio 1872, då föreningen tog sin

bostad i ofvannämnda lokal.

2 Conrad Petterson, Blad ur svenska farmaceutiska föreningens

historia.
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föredrags hållande sätta lif i sammankomsterna, och den

senare åtog sig att anskaffa nya ledamöter. Att föreningen

äfven begynte omfattas med stigande intresse bevisas däraf,

att vid årssammankomsten d.
30
/io 1875 ett så pass stort

antal som 40 ledamöter var närvarande. I den vid detta

tillfälle upplästa årsberättelsen hade sekreteraren glädjen

omnämna, att »Föreningens verksamhet under det förflutna

året börjat vidgas». Föreningens ekonomi stod emellertid

ännu på klena fötter, så att sekreteraren i årsberättelsen af

1876 härom säger, att det »länge varit stor farhåga för att

Föreningens verksamhet af bristande tillgång på medel

skulle behöfva inskränkas eller rent af upphöra, då de små
tillgångar, öfver hvilka Föreningen disponerar, äro särdeles

obetydliga i förhållande till de kännbara utgifterna, såsom

hyra af lokal till samlingarne, hvilka år från år stigit, för

tidskrifter, porton m. m.».

På grund af denna föreningens ohållbara ställning be-

slöt man sig slutligen för att till samtliga landets apotekare

och farmaceuter utsända cirkulär med uppmaning, att de,

behjärtande den goda saken, måtte ingå såsom ledamöter i

Farmaceutiska föreningen. I kraft af dessa åtgärder hade

medlemsantalet d. Vio 1877 också stigit till 243.

Äfven föreningens samlingar hade befunnit sig i allt

utom fullgodt skick. I revisionsberättelsen d.
3% 1876 klaga

revisorerna öfver den oordning, som var rådande i förenin-

gens lokal, särskildt hvad beträffar samlingar och böcker.

»Rummet för samlingarne vittnar mera om samqväm och

inqvartering än ordentliga studier», heter det. Några i

Stockholm tjänstgörande farmaceuter försatte dock senare

på året samlingarna i ordnadt skick och vid samman-

komsten d. V12 1876 framförde ordföranden till trenne af

föreningens medlemmar, I. Nordin, P. G. Martinsson

samt G. T. Carpelan, föreningens tacksamhet för det oegen-

nyttiga arbete de nedlagt.

Från lägenheten Rörstrandsgatan N:o 8 flyttades sam-

lingarne d. Vio 1879 ånyo till Apotekaresocietetens egendom
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Iiörstrandsgatan N:o 20 1
. Under 10 år disponerade förenin-

gen här på billiga villkor tvenne rum öfver gården, af

hvilka det större inrymde bibliotek och samlingar och det

mindre utgjorde bostad åt bibliotekarien. En utvidgning

af lokalen på grund af bibliotekets och samlingarnas tillväxt

blef dock allt mera nödvändig. Tack vare en numera

tryggad ekonomisk ställning kunde föreningen d. Vio 1889

utbyta sin trånga bostad mot en våning åt gatan i samma
hus, bestående af tvenne större rum för bibliotek och sam-

lingar och ett rum för bibliotekarien samt tambur. Sedan

därpå nya skåp och möbler anskaffats, och åtskilliga repa-

rationer blifvit företagna, tedde sig föreningens hemvist för

första gången i ett fullt presentabelt skick. Bibliotekarien

K. A. Ahlberg yrkade dock på, att drogsamlingen fullstän-

digt skulle omdanas, och tack vare apotekare E. A. Holm-

ström, som med sällspordt intresse tog sig an saken, erbju-

dande sig att bekosta dessa om ändringar, beslöt sig förenin-

gen för den betydande utvidgning af lokalen, som var en

nödvändig förutsättning för, att den planerade omändringen

af samlingarne skulle kunna äga rum.

Sedan föreningen från d. Vio 1893 tagit den utvidgade

lokalen i anspråk, kunde man utfärda inbjudning till intres-

serade att d.
2% 1894 bese densamma jämte de nya sam-

lingarna. Vid detta tillfälle hembar äfven föreningens sty-

relse sitt tack till alla dem, som dels genom ekonomiskt

understöd och dels genom arbete bidragit till ernåendet

af det vackra resultatet. I främsta rummet vände han sig

till apotekare E. A. Holmström, som genom sin frikostighet

möjliggjort den planerade utvidgningens förverkligande samt

Apotekaresocieteten, hvilken genom sin direktion bekostat

en för ändamålet nödvändig omändring och reparation af

våningen.

Apotekare Numa Petersson hade bidragit till den

påbörjade utensiliesamlingen med en rikhaltig kollektion

Jämför noten sid. 302.
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af recepturredskap och laboratorieutensilier samt fabrikör

A. Palmgren ined en väl arbetad större modell af ångpanna

samt apparater för destillation och afdunstning 1

. Apotekare

C. G. H. Thedenius hade skänkt en större samling inhemska

droger, inrymda i prydliga utställningskärl och apotekare

J. A. G. Murray tvenne vackra ljuskronor. Vid ordnandet

af samlingarna hade slutligen bibliotekarien, som tagit

hufvudsakliga befattningen med detta, erhållit värdefull

medverkan af apotekarne V. O. C. Bruce och C. F. V.

SCHIMMELPFENNIG.

Ofvannämnda lokal, livilken föreningen disponerar ännu

1908, utgöres af tvenne rum för samlingen af farmaceutiska

utensilier och apparater, mineralsamlingen och herbarier,

vidare af en stor samlingssal, inrymmande en del af biblio-

teket och den nya drogsamlingen, samt dessutom af ännu

ett rum för biblioteket, bostadsrum för bibliotekarien och en

rymlig tambur.
*

»

Det är förut nämndt, att Farmaceutiska föreningens

ekonomi i början på 1870-talet var i högsta måtto dålig,

men det är äfven omtaladt, att densamma mot slutet af

samma årtionde kommit på betydligt säkrare fötter genom
energiska' bemödanden af några behjärtade unga män. Små-

ningom förbättrades dess ekonomiska ställning, och år 1879

kunde man räkna med ett kapital af fem och ett halft

tusental kronor. Grunden till föreningens nuvarande eko-

nomiska välstånd lade dock apotekare J. A. G. Murray
under den period, då han fungerade såsom dess kassa-

förvaltare. Med aldrig sviktande energi stod han på för-

eningens bästa, låtande den enskilde förstå, att hans

intresse måste underordna sig det helas. Han lyckades

på detta sätt åstadkomma reda och ordning i fråga om
alla slags inbetalningar och likvider, något som dittills

1 Nämnda apparater skänktes genom förmedling af apotekare G. L.

Nygren-

Farmaciens historia. 20
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varit främmande för föreningen. På få undantag när för-

värfvade han också till medlemmar i densamma alla Sve-

riges farmaceuter. Härpå beror det, att föreningens till-

gångar under Murrays förvaltning a£ kassan (1879—1886)

visade en ökning af icke mindre än 23,000 kronor och

något därutöfver.

Föreningen hade alltså genom många svårigheter slut-

ligen arbetat sig fram till en ekonomiskt tryggad ställning

samt därigenom vunnit stadga och anseende. Att densamma
genom kraftiga insatser äfven häfdat sin betydelse för den

svenska farmaciens utveckling, därom vittna de stora frågor,

hvilka föreningen bragt till en lycklig lösning, eller till

hvilkas lösande den kraftigt bidragit. Det torde därför vara

på sin plats att i det följande erinra om några af de vik-

tigaste bland dessa.

Först möta vi då »bildningsfrågan», hvilken stod på

föreningens program redan första året af dess tillvaro.

I slutet af den tryckta årsberättelsen vänder sig nämligen

styrelsen till alla Sveriges apotekare och farmaceuter med
ett varmhjärtadt upprop att verka för höjande af apo-

tekselevernas förkunskaper och framställde såsom ett medel

att nå detta mål förslag om studiosiexamens afläggande vid
o

Farmaceutiska institutet i Stockholm. Ar 1868 väcktes

inom föreningen förslag om, att man borde taga steget fullt

ut och fordra maturitetsexamen för inträde å apotek, men
frågan föll, då det vid omröstningen visade sig, att rösterna

för och emot förslaget voro lika många. Om nödvändig-

heten af farmacie studiosiexamens afläggande vid Farmaceu-

tiska institutet voro dock alla eniga. Ärendet förekom 1875

ånyo till öfverläggning inom föreningen, och en skrifvelse

afläts till K. Maj:t, i hvilken man på det lifligaste framhöll

önskvärdheten af, att maturitetsexamen uppställdes som

kompetensvillkor för inträde såsom elev å apotek. Denna

opinionsyttring, som visserligen icke föranledde till någon

åtgärd af K. Maj:t, torde dock liafva påskyndat stadgandet

af 1879 om afgångsbetyg från 6:te nedre klassen å latin-
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linjen för vinnande af inträde å apotek samt bestämmelsen

af 1880, angående farmacie studiosiexamens afläggande vid

Farmaceutiska institutet. Frågan om mogenhetsexamen så-

som kompetensvillkor för inträde å apotek väcktes inom

föreningen ånyo till lif år 1886 af apotekare K. A. Ahlberg

och diskpterades lifligt vid ett par sammanträden men hän-

sköts därefter till Apotekaresocietetens direktion med det

slutliga resultatet, att maturitetsexamen från och med 1896

blef obligatorisk för inträde å apotekarebanan.

Frågan om bildaudet af en pensionskassa blef redan

1865 väckt i föreningen af apotekare J. Westerberg, hvilken

detta år inlämnade ett i 17 paragrafer utarbetadt »Förslag

till stadgar för en lifränteanstalt för svenska farmaceuter».

Förslaget synes dock icke hafva blifvit diskuteradt, eftersom

detsamma ej ens finnes omnämndt i någon årsberättelse.

Med desto lifligare intresse omfattades däremot apotekare

J. G. V. Liljenströms år 1882 väckta förslag om bildande af

en pensionsföreniug för farmaceuter. Sedan Farmaceutiska

föreningens styrelse fått i uppdrag att }dtra sig i frågan,

och en kommitté senare blifvit tillsatt för dess utredande,

kom man slutligen till enighet om, att förslaget borde liän-

skjutas till Apotekaresocieteten och dess direktion. Detta

bade den lyckliga påföljden, att »Apotekarecorpsens lifränte-

och pensionskassa» år 1887 blef en verklighet. 1

En fråga af särdeles stor vikt, hvilken af föreningen

bringats till lösning, är den om bildandet af en kreditkassa

med ändamål att utlåna penningar till apotekare för inlösen

af lager och inventarier vid öfvertagandet af apotek.

Redan d.
17A 1885 inlämnade apotekare F. A. Kull

till Farmaceutiska föreningen ett »Förslag till en garanti-

förening för Sveriges apotekare och examinerade apotekare

för att anskaffa nödigt kapital till personliga apoteks öfver-

tagande». Förslaget omfattades med stort intresse, och en

kommitté tillsattes i december samma år, som erhöll till

1 Jämför kap. XI.
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uppgift att utreda frågan och inkomma med förslag till

stadgar. I maj 1886 afiämnade kommitterade sitt betän-

kande, i hvilket de på det varmaste förordade förslaget men
föreslogo, att detsamma skulle hänskjutas till Apotekare-

societeten vid dess näst påföljande årssammankomst. Detta

blef äfven föreningens beslut. Frågan upptogs också till

behandling vid nämnda sammankomst, och man beslöt här-

vid, att ett förslagsanslag af intill 1,000 kr. skulle ställas

till direktionens förfogande för ärendets utredning. Sedan

en sådan också blifvit verkställd af intresserade ledamöter

af direktionen, utsände denna i slutet af 1889 till samtliga

innehafvare och föreståndare för rikets apotek ett »Förslag

till stadgar för apotekarnes enskilda garantiförening». Då
emellertid det framlagda förslaget icke syntes vinna tillräck-

ligt stor tillslutning bland kårens medlemmar, fattade Apo-

tekaresocieteten vid årssammankomsten i september 1890

det beslutet, att detsamma skulle återremitteras till Farma-

ceutiska föreningen, på det att denna måtte få tillfälle att

uppgöra nytt förslag och inkomma härmed till direktionen.

Vid sammankomsten i november 1891 blef man inom för-

eningen ense om att förslaget i det skick, hvari det före-

låge, ej borde föranleda till någon åtgärd från Farmaceu-

tiska föreningens sida. Emellertid uttalades enhälligt den

önskan, att någon eller några af föreningens medlemmar

ville inkomma med nytt förslag till garantiförening, baseradt

på antagligare villkor.

Kreditkasseförslaget hade alltså för denna gång fallit,

men något godt hade detsamma dock uträttat. Det är näm-

ligen kändt, att det var denna frågas uppkomst, som för-

anledde Medicinalstyrelsen att till K. Maj:t inlämna det för-

slag om borttagande af borgen för inlösen af lager och

inventarier vid öfvertagandc af apotek, som stadfästes genom

K. kungörelsen d.
2/n 1888.

Till följd af det långvariga och fruktlösa arbete, som

nedlagdts på ofvan anförda garantiföreningsförslag, dröjde

det många år, innan frågan på nytt väcktes till lif, oaktadt
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behofvet af en kreditkassa inom kåren blef allt mer känn-

bart. På dagordningen kom denna fråga ånyo, då apo-

tekare G. W. S. Sjöstedt vid Centralstyrelsens för Sveriges

farmaceutföibuud årssammanträde i juli 1904 väckte förslag

om bildandet af en fond, från hvilken lån skulle kunna

erhållas för inlösen af varulager och inventarier å apotek.

Centralstyrelsen beslöt med anledning af förslaget, att en

skrifvelse skulle afsändas till Föreningen farmaceuternas

sparkassa med förfrågan, huruvida kassan skulle kunna ut-

vidga sin verksamhet i nämnda syfte.

Förslaget angående bildande af en kreditkassa hade

emellertid väckt intresse i vida kretsar, och innan spar-

kassan ännu hunnit aflämna svar på ofvannämnda förfrå-

gan, hade apotekare G. L. Nygren, med Kulls förutnämnda

förslag såsom grundval, framlagt för Farmaceutiska för-

eningen en plan till bildande af en garantikassa under

namn af »Svenska apotekarnes kreditförening». Farmaceu-

tiska föreningen uppdrog åt sin styrelse att i samråd med
apotekare Nygren taga det ifrågavarande förslaget under

ingående behandling samt vidtaga de åtgärder, hvartill man
med anledning häraf kunde finna sig föranlåten. Sedan

emellertid styrelsen, efter en noggrann ompröfning, funnit

dels att grunderna för den tillämnade kreditföreningen

voro allt för osäkra, dels att medlemmarna skulle komma
att belastas med ständiga årsafgifter, antingen de nå-

gonsin finge gagn af kreditföreningen eller ej, blef det

Nygrenska förslaget afstyrkt af styrelsen. På basis af

ett nytt af föreningens dåvarande ordförande, apotekare

K. M. Sjöberg, d.
9
/i2 1904 framlagdt förslag, utarbetade

Farmaceutiska föreningens styrelse därför i samråd med
erfarna bankmän och en framstående jurist ett nytt förslag

till lånekassa. Detta förslag befanns vara antagligt, och

sedan inbjudan till aktieteckning blifvit utfärdad, och ett

tillräckligt antal aktier hade tecknats, blef kassan d.
27
/io

1905 konstituerad under namn af »Sveriges apotekares

Kreditaktiebolag »

.
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En annan för apotekarekåren ganska viktig angelä-

genhet, nämligen införande af en viss ordning vid tillsät-

tande af lediga platser å apoteken, blef äfven af Farma-

ceutiska föreningen på ett tillfredsställande sätt bragt till

sin lösning.

Det var sedan gammalt ganska vanligt, att enskilda

personer drefvo platsanskaffning rent af såsom ett geschäft

och därvid ockrade på företrädesvis de platssökande genom
fordran på höga honorar för goda platser. Behofvet af att

bringa dessa förhållanden i ett bättre skick hade redan vid

högtidsdagen 1869 föranledt föreningens styrelse att fram-

komma med förslag om inrättande af en platsbyrå för

konditionssökande medlemmar af föreningen. Enligt den vid

oktobersammankomsten 1871 upplästa årsberättelsen hade

stadgar för en platsbyrå äfven antagits d.
18
/io 1870, och

hade innehafvaren af apoteket Vasen å K. Djurgården R. E.

Luhr åtagit sig besväret med densammas skötande. Vid

Luhrs afflyttning från Stockholm torde emellertid byråns

verksamhet hafva upphört, ty apotekare F. E. Wennersten

väckte 1889 åter fråga om inrättande af en platsbyrå med
säte i Stockholm. D. 21/n samma år beslöt föreningen på

grund häraf för andra gången, att en byrå för besättande

af lediga platser å apoteken skulle anordnas, och blef apo-

tekare J. A. Hedman utsedd till föreståndare för densamma.

Denne afsade sig dock uppdraget redan följande år. Till

hans efterträdare valdes nu apotekare C. F. V. Schimmel-

pfennig, hvilken allt sedan på ett synnerligen förtjänstfullt

sätt skött denna befattning.

Året 1897 intager en synnerligen framstående plats i

Farmaceutiska föreningens historia, i det att föreningen

detta år framträdde såsom inbjudare till det första allmänna

nordiska farmaceutmötet. Redan från det af Göteborgs

farmaceutklubb 1891 anordnade första allmänna svenska

farmaceutmötet hade till föreningen ingått hemställan, att

densamma skulle taga initiativ till ett andra mötes hållande

sommaren 1893 i samband med den då tilltänkta konst-
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och industriutställningen i Stockholm. Då denna emellertid

ej kom att äga rum detta år, blef äfven det af föreningen

beslutade farmaceutmötet uppskjutet på obestämd tid. Slut-

ligen blef det afgjordt, att utställningen skulle komma till

stånd år 1897, och Farmaceutiska föreningen fattade vid

sammankomsten d. % 1896 af denna anledning enhälligt

beslut om att i samband med konst- och industriutställnin-

gen anordna ett allmänt nordiskt farmaceutmöte i Stockholm

och att således äfven till grannländerna utsända inbjudan

till deltagande i mötet. Under stor tillslutning från såväl

Sveriges som de öfriga nordiska ländernas sida ägde mötet

rum den 9 t. o. m. 12 september 1897, och att Farmaceu-

tiska föreningen på ett i allo värdigt sätt uppfyllde sina

plikter som inbjudare och värd, därom vittna den sedermera

i tryck utgifna berättelsen öfver mötet samt de erkännande

uttalanden, hvilka koramo föreningen till del såväl från de

svenska som de utländska deltagarnes sida.

*

Ehuru Farmaceutiska föreningen räknar sina medlem-

mar såväl bland de befordrade som de obefordrade af Sve-

riges farmaceuter, torde den dock under större delen af sin

tillvaro hafva utgjort det forum, där den senare delen af

yrkets medlemmar framlagt sina önskemål och kraf. Då
farmaceutklubbarna, hvilka uteslutande rekryteras af de

på apoteken tjänstgörande farmaceuterna, i april 1903 sam-

manslöto sig under en gemensam centralstyrelse, erhöll

emellertid den obefordrade delen af apotekarekåren sin egen

representation, och Farmaceutiska föreningens uppgift torde

från denna tid, vid sidan af dess ekonomiskt hjälpande och

stödjande verksamhet, hufvudsakligen hafva varit att befordra

yrkets utveckling i praktiskt och vetenskapligt hänseende.

Att dess verksamhet i det förra afseendet ej heller förut

varit ringa, framgår af de understöd, som årligen utdeladts

till behöfvande kårmedlemmar eller deras anhöriga, samt
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af de afsevärda belopp, med hvilka föreningen i form af

penningelån kunnat bispringa sina medlemmar. 1

Att dess insats äfven i det senare hänseendet varit be-

tydelsefull, framgår af de i föreningens årsberättelser publi-

cerade uppgifterna på diskussioner och föredrag, som hållits

vid sammankomsterna. Föredragen hafva sedan 1897 blifvit

fullständigt återgifna i »Meddelanden från Farmaceutiska

föreningen», h vilken publikation, redigerad af fil. doktor

Th. E. Ekecrantz, ända till 1903 utgafs i samband med
Svensk farmaceutisk tidskrift.

I afsikt »att bereda föreningens förhandlingar och främst

de å densamma hållna föredragen en lämplig och tidsenlig

publikation» begynte föreningen 1903 utgifva en egen tid-

skrift under namn af »Farmaceutiska föreningens tidskrift»,

hvilken dock endast upplefde en årgång 2
. Sedan dess hafva

föredragen offentliggjorts genom en periodiskt utkommande
publikation, benämnd »Farmaceutiska föreningens förhand-

lingar». 3 Från och med år 1905 utger föreningen dessutom

»Svensk farmaceutisk matrikel». 4

1 Under det att föreningen år 1880 endast utdelade 25 kr. i under-

stöd åt en behöfvande yrkeskamrat, steg det för dylika ändamål år 1890

använda beloppet till 350 kr. Åren 1900 och 1905 utdelades resp. 500

och 850 kr. i gratifikationer och understöd. Under det att beloppet af

de år 1880 utlämnade studie- och understödslånen endast uppgick till

3,667 kr., belöpte sig dessa under åren 1890, 1900 och 1905 till resp.

10,950, 16,050 och 18,260 kr.

2 Redaktör för tidskriften var apotekare H. F. Gustrin.
Ä Redaktör för dessa är föreningens sekreterare.

* Till redaktörer af denna utsågos för år 1905 apotekarne C. F. Y.

Schimmtlpfennig och G. W. S. Sjöstedt samt för åren 1906, 1907 och

1908 apotekarne C. F. V. Schimmelpfennig och Y. Karlin.

Svensk farmaceutisk matrikel utgafs första gången 1877 af apote-

karne S. I. Nordin och J. A. A. Tengberg, hvilka äfven år 1881 voro

utgifvare af nästa årgång. De följande årgångarna hafva 1887, 1890 och

1893 blifvit utgifna af 8. I. Nordin och C. F. V. Schimmelpfennig ,
hvil-

ken senare därefter var ensam utgifvare af årgångarna 1896, 1899, 1901

och 1903. Med år 1906 öfvertog Farmaceutiska föreningen, som nämndt,

utgifvandot.



313

I anslutning till det föregående torde det vara af in-

tresse att här nedan meddela uppgift på de personer, hvilka

beklädt förtroendeposter inom Farmaceutiska föreningen dels

i egenskap af ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassa-

förvaltare och bibliotekarie dels i egenskap af styrelseleda-

möter. 1

C. J. Waller

Numa V. Peterson

N. L. Stahre

C. A. Ruth

C. S. Bi. Liudmau
E. A. Holmström...

A. J. Schillberg ...

C. G. H. Thedenius

H. G. O. Enell

A. J. Schillberg ...

K. M. Sjöberg

A. N. Blomquist ...

Ordförande:

1861-1872 samt 1880—1882

1872—1873

1873—1874 samt 1885—1886

1874—1875

1875—1878 samt 1882—1885

1878—1880

1886—1890 samt 1902 2

1890-1891

1891—1902

1902—1903

1903—1905

1905—1908

Vice ordförande:

J. Nyqvist 1861—1863

G. R. Nordgren 1863—1869

C. W. Sebardt 1869—1870
Numa V. Peterson 1870 — 1873

R. E. Luhr 1873—1875
R. A. A. Lehman 1875—1876

N. L. Stahre 1876—1880
G. S. H. von Schéele 1903—1904

1 Till år 1880 utgjordes föreningens styrelse af ordförande, vice

ordförande, sekreterare, kassaförvaltare ocli bibliotekarie från ocb med
1880 till och med 1902 af ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, biblio-

tekarie och 4 ledamöter. Från ocb med 1903 utgöres den af ordförande,

vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare ocb 4 ledamöter.
2 Föreningen, som till 1899 räknat arbetsåret från högtidsdagen i

oktober, begynte från och med 1902 räkna detsamma såsom kalenderår.



314

H. G. 0. Enell

C. J. Persson...

T. Delphin

J. V. Moberger

1904—1905
1905—1906
1906—1907
1907—

A. F. N. Oldberg...

E. A. Holmström..

N. L. Stahre

J. A. Chrysander ...

H. G. O. Enell

A. J. Schillberg ...

S. I. Nordin

G. T. Carpelan

J. A. A. Tengberg

E. A. T. Källström

C. Petterson

F. A. E. Waller ...

Th. E. Ekecrantz...

K. M. Sjöberg

C. Lagercrantz

V. Wahlquist

Sekreterare

:

1861-1866
1866—1868
1868-1870
1870—1873

1873—1875
1875—1877 samt 1883—1886

1877—1879
1879—1880
1880—1881

1881—1883 samt 1889—1890

1886—1889
1890-1894

1894—1902

1902—1903
1903—1904
1904—

Kassaförvaltare

:

G. R. Nordgren 1861—1863

C. A. R. Norselius 1863—1877

C. E. Hellström 1877—1879

J. A. G. Murray 1879—1886

J. A. Hedman 1886—1891

K. Ii. C. Engelbrecht 1891—1901

G C. V. Petersson 1902—1903

O. Björsell 1903—1904

G. W. S. Sjöstedt 1904—1906

C. J. Persson 1906

—
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Bibliotekarier :
1

E. A. Holmström 1861—1864

C. O. Strömholm 1864— 1865

A. M:son Bseckman 1865— 1866

N. L. Stahre 1866—1868

J. C. Indebetou 1868—1869

C. H. Julin 1869-1871
P. A. Wiklander 1871 2

P. G. Kinnman 1872—1873

J. W. Agrell 1873—1874

W. E. Lindewald 1874—1875

C. E. Engström 1875—1876

A. G. F. Levin 1876—1877

C. E. Johansson 1877—1878

E. O. Hult 1878—1880

A. Hallbergh 1880—1882

F. O. Wahrman 1882—1884

K. V. Karlsson 1884 3

R. Pihl 1884-1885
J. W. Nelander 1885—1886

K. A. Ahlberg 1886—1897

P. R. Westling 1897—1907

K. O. H. von Friedrichs 1907—

Styrelseledamöter :
4

C. W. Sebardt 1880—1881

N. L. Stahre 1880—1891 samt 1894—1899

C. S. Bl. Lindman 1880—1882 samt 1885—1893
H. G. O. Enell 1880—1882 samt 1902—1903
C. T. Setterberg 1881—1882

1

Till och med 1902 var bibliotekarien själfskrifven ledamot af

styrelsen.

2 Det senare halfåret.

3 Från februarisammanträdet till högtidsdagen i oktober.
4 Till och med 1 902 var bibliotekarien själfskrifven ledamot af sty-

relsen. Se förteckningen öfver bibliotekarier.
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A. J. Scbillberg 1882—1883 samt

A. E. T. Källström 1883—1889 samt

E. A. Göransson

C. G. V. Lagerstedt

A. Krook

F. E. Wennersten

J. A. Hedman
C. Petterson

C. A. Hultgreu

J. PI. Thurdin

C. G. H. Thedenius

C. F. V. Schimmelpfennig... 1889—1890 samt

G. S. H. von Schéele ...... 1891—1894 samt

I. Nordin

V. Wablquist

A. V. Södermark

1890-

1890-

1882-

1883-

1884-

1884-

1884 2

1885-

1885 3

1885-

1887-

1891-

1902-

1893-

1894-

1899-

L. V. Breitholtz

A. M. Lundqvist

J. G. Kinberg

P. R. Westling

E. W. T. Poignant 1904—1905 samt

A. M. Å. Wikander

T. Delpbin

J. V. Moberger

K. O. H. von Friedriclis

C. E. Wadell
*

1899-

1900-

1902-

1903-

1906-

1904-

1905-

1906-

1907

1907-

J. E. Ericsson 1907

1 Till d. 15 februari d. å.

8 Frän februarisammanträdet till högtidsdagen i oktober.

3 Från marssammanträdet till högtidsdagen i oktober.

4 Tillika bibliotekarie.

1902

1891

1884 1

1884

1885

1885

1886

1887

1890

1903

1894

1899

1901

1902

-1902

-1904

-1907 4

-1907

-1906

-1906

-1907

-1908
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2. Apotekareföreningar.

Långt innan man ännu var betänkt på att utarbeta

nya stadgar för Apotekaresocieteten, hade den i 1837 års

stadgar upptagna indelningen af rikets apotek i vissa distrikt

upphört att tillämpas. De olika distriktsföreningarna hade

i följd häraf äfven blifvit upplösta men hade dock efter-

trädts af här och där bildade apotekareföreningar. Den

första af dessa torde »Vestra Sveriges apotekareförening»

hafva varit, hvilken, konstituerad i augusti 1878, egentligen

endast var en utvidgning af »Vestergötlands och Bohusläns

apotekareförening», som bildadts några år tidigare. Enligt

stadgarna, som dock sedermera något ändrades, hade för-

eningen vid sitt stiftande till ändamål att »med varmt och

lifaktigt intresse bland yrkesutöfvare sprida nitälskan för

farmaciens framsteg inom landet i såväl teoretiskt som prak-

tiskt hänseende; att vid apoteksledigheter, medelst anskaf-

fande af lämplig föreståndare, betrygga och uppehålla apo-

tekets skötsel under ledigheten; att vid öfverlåtelser bevaka

boets rätt och utse lämpliga värderiugsmän och kompro-

missarier samt med råd och dåd bispringa fattiga, orkeslösa

kamrater samt nödlidande yrkesbröders enkor och oför-

sörjda barn».

På förslag af apotekare P. Gkan blef några år senare

»Norrlands apotekareförening» bildad. Den konstituerades

d.
22h 1882 och hade till ändamål »att bland apoteksyrkets

utöfvare medelst utbyte af tankar och ömsesidigt medde-

lande af praktiska rön i alla farmacien berörande frågor

lifva och stärka intresset för densamma samt sålunda utgöra

ett föreningsband dem emellan». Föreningen upplöstes dock

1895 och öfverlämnade härvid sin kassabehållning till Apo-

tekaresocietetens direktion för att af denna förvaltas under

namn af Norrlands apotekareförenings donationsfond. När

kapitalet uppgått till 5,000 kr., skulle årligen två tredjedelar
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af den upplupna räntan användas till något för Farmaceu-

tiska institutet eller dess elever gagnande ändamål, och en

tredjedel tills vidare läggas till kapitalet.

»Malmöhus distrikts apotekareförening», som bildades

d.
22
/io 1896, hade till syfte »att åstadkomma ett personligt

närmande mellan provinsens apotekare och möjliggöra sam-

verkan dem emellan i och för kårens angelägenheter». För-

eningen upplöstes sedermera och uppgick i »Skånes apote-

kareförening», som d.
10A 1902 konstituerade sig och antog

stadgar.

»Stockholms apotekareförening» bildades d.
1G

/i 2 1899

och har till ändamål att åstadkomma en närmare samman-

slutning mellan Stockholms apoteksinnehafvare och apoteks-

föreståndare för tillvaratagande af gemensamma ekonomiska

intressen.

I samma syfte blef i december 1902 »Skaraborgs läns

apotekareförening» bildad, hvilken förening dock upplöstes

redan 1905. De båda yngsta apotekareföreningarna, näm-

ligen »Göteborgs apotekareförening», bildad d.
22

/a 1905,

och »Örebro läns apotekareförening», stiftad d.
28
/io 1906,

hafva båda enahanda syftemål som de tvenne föregående.

3. Farmaceutklubbar och farmaceulförbund.

Under det att Farmaceutiska föreningen allt sedan sitt

bildande räknat sina medlemmar såväl bland apoteksinne-

hafvarne som bland de tjänstgörande farmaceuterna och

alltså varit afsedd att utgöra den förmedlande länken emel-

lan dessa båda fraktioner af yrkets medlemmar, hafva far-

maceutklubbarna rekryterats endast bland de tjänstgörande

och bildats uteslutande med uppgift att taga vara på de

obefordrades intressen.

Den äldsta af dessa sammanslutningar var »Göteborgs

farmaceutklubb», som, bildad d.
5
/io 1889, städse utmärkt
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sig för stor lifaktighet. Det var den nnga Göte borgsklubben,

som tog initiativet till och den 16—17 augusti 1891 anord-

nade det första allmänna svenska farmaceutmötet. Vid detta

möte blefvo en hel mängd viktiga frågor diskuterade, af

hvilka en del sedermera liafva funnit sin lösning. Bland dessa

må nämnas önskemålet om kontant aflöning i ett för allt

i stället för delvis in natura, frågan om minskad arbetstid

om söndagarna samt frågan om anslag till resestipendier.

Mötet, vid hvilket åtskilliga diskussionsämnen utgjorde

stridsäpplen mellan apoteksinnehafvarue och de tjänstgö-

rande, utmärkte sig för öfrigt genom sakliga diskussioner

och parlamentarisk takt, hvilket senare lyckliga förhållande

nog torde till en god del få tillskrifvas den utsedda ord-

förandens, hofapotekare C. W. Sebardts, insiktsfulla ledning.

Ur Göteborgs farmaceutsklubbs verksamhet må vidare

anföras bildandet af »Farmaceuternas understödskassa för

sjukdoms- och olycksfall» samt »Farmaceuternas ömsesidig-

hetsförening». Initiativet till lösande af frågan om filial-

apotekens och medikamentsförrådens frigörande utgick äfven

från Göteborgs farmaceutklubb.

Göteborgsklubben följdes i spåren af »Sydsvenska far-

maceuternas diskussionsförening», som bildades d.
17/n 1889,

och »Ostgöta farmaceutiska kretsförening», som konstitue-

rade sig d.
2/n 1890. Sydsvenska diskussionsföreningen

upplöstes emellertid år 1900 och efterträddes af »Sydsvenska

farmaceutklubben». Efter nämnda år hafva öfriga befintliga

klubbar blifvit bildade.

Något ordnadt samarbete emellan de yngre föreningarna

och den äldre (Farmaceutiska föreningen) ägde i början icke

rum, ehuruväl önskvärdheten af ett sådant torde hafva stått

fullt klar för det stora flertalet af föreningsmedlemmarna.

Redan 1890 väcktes emellertid i Farmaceutiska föreningen

förslag om, att man borde tillsätta en kommitté med upp-

drag att söka ernå detta mål. En kommitté blef äfven

utsedd, hvilken nedlade rätt mycket arbete på att få en

sammanslutning till stånd, men med undantag af den 1889
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bildade Östgötaföreningen, visade sig de öfriga farmaceut-

klubbarna absolut obenägna härför. Under namn af »Far-

maceutiska föreningens Östgötakrets» utgjorde emellertid

nämnda förening sedermera en integrerande del af Farma-

ceutiska föreningen, till dess att densamma 1901 separerade

samt under namn af »Östergötlands farmaceutklubb» bil

dade en själfständig förening.

Vid Stockholms farmaceutklubbs sammanträde d.
29
/io

1902 väckte apotekare H. F. Gustrin förslag om, att man
genom åstadkommande af samarbete mellan de olika far-

maceutklubbarna skulle söka få till stånd en sammanslutning

af alla Sveriges obefordrade farmaceuter. Klubbens styrelse

erhöll vid ett påföljande sammanträde äfven i uppdrag att

utarbeta förslag i sådan riktning, och i januari 1903 fram-

lade densamma till diskussion ett förslag till stadgar för

»Centralstyrelsen för Sveriges farmaceutförbund». Sedan

alla Sveriges af obefordrade farmaceuter bestående klubbar

anslutit sig till organisationen och blifvit ombildade till

kretsafdelningar *, konstituerades vid sammanträde d.
12
/i

1903 af delegerade från alla dessa kretsafdelningar »Central-

styrelsen för Sveriges farmaceutförbund».

Till de första medlemmarna af centralstyrelsens expe-

dition blefvo vid detta tillfälle valda apotekarne K. M. Sjö-

berg såsom ordförande, V. Wahlquist såsom sekreterare

och S. O. Nyman såsom kassaförvaltare.

Genom denna centralstyrelse hafva alltså Sveriges obe-

fordrade farmaceuter erhållit en representation, afsedd dels

att med moralisk ansvarighet frambära sina kommittenters

önskemål och uppfattning i frågor rörande apoteksyrket

dels att utgöra ett stöd för Apotekaresocieteten och dess

direktion i arbetet för apoteksyrket och dess intressen.

1 »Mellersta Sveriges farinaceutklubb» bibehöll dock fortfarande

denna sin benämning.
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SCHEELES APPARAT FÖR FRAMSTÄLLNING AF SYRGAS.

(Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer 1777.)





XI.

Apotekarekårens lifränte- och. pensionskassa;

apoteksinnehafvares obligatoriska pensionering.

Understöds-, sjuk- och sparkassor.

Frågan om bildandet af en pensionskassa inom apote-

karekåren är af jämförelsevis nngt datum. Ett fullständigt

utarbetadt förslag i denna riktning torde första gången hafva

framlagts af apotekare J. Westerberg i hans 1865 till

Farmaceutiska föreningen insända »Förslag till stadgar för

en lifränteanstalt för svenska farmaceuter». Nämnda stadge-

förslag synes dock icke hafva blifvit föremål för behandling

inom föreningen.

Redan följande år väckte äfven apotekare C. W. Ander-

berg förslag om bildandet af en »pensionsanstalt för fattiga

apotekare samt deras enkor och barn». Förslaget diskuterades

på Apotekaresocietetens årsmöte, med det resultat, att man
fattade beslut om, att detsamma skulle tryckas samt kring-

sändas till alla apotekare i riket med begäran om deras

utlåtande i frågan. Vidare blef emellertid ej åtgjordt åt

saken, men enligt hvad som framgår af societetens års-

berättelser, hade frågan om bildandet af en pensionsfond

senare varit under ompröfning vid flera årsmöten. Särskildt

Västergötlands och Bohusläns apotekareförening hade 1877

anmodat Apotekaresocietetens direktion att förbereda frågan

om bildandet af en pensionskassa för apotekare. Till något

positivt åtgörande i nämnda hänseende synes direktionen

dock icke hafva kommit.

Farmaciens historia. 21
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Ett bättre resultat vann farmacie studiosus J. G. V.

Liljenström med sitt d. 17/n 1882 i Farmaceutiska förenin-

gen väckta förslag i samma riktning. Föreningens styrelse,

som låtit förebringa utredning af sakkunnig person, ansåg

sig visserligen icke kunna tillstyrka bildandet af en pensions-

kassa på de af Liljenström föreslagna grunderna, men en

kommitté blef dock tillsatt d.
28A 1883 för ytterligare ut-

redande af frågan. Till ledamöter i denna kommitté utså-

gos professor N. L. Stahre, hofapotekare C. W. Sebardt,

apotekarne J. A. G. Murray, R. E. Luhr och C. G. V.

Lagerstedt samt farmacie studiosi J. G. V. Liljenström

och J. A. Hedman. Sedan kommittén efter grundligt öfver-

vägande kommit till den öfvertygelsen, att Apotekaresocie-

tetens medverkan vore absolut nödvändigt för pensions-

förslagets genomförande, beslöt man att för saken söka in-

tressera Apotekaresocietetens direktion. Detta kommitténs

beslut blef äfven af Farmaceutiska föreningen godkändt,

hvarpå skrifvelse i ärendet afgick till direktionen. Denna
tillsatte också en kommitté, som erhöll i uppdrag att utreda

frågan och inkomma med förslag till stadgar. Kommittén,

som skulle bestå af 4 ledamöter från Apotekaresocieteten

och en från Farmaceutiska föreningen, utgjordes af professor

N. L. Stahre samt apotekarne N. V. Ahlström, C. B. N.

Falk, E. A. Holmström och R. E. Luhr.

Första delen af kommitténs förslag inlämnades till socie-

teten vid dess årssammankomst i september 1884. Då det

emellertid syntes möta svårigheter att realisera pensions-

kassan på basis af detta förslag, blef på initiativ af apote-

kare R. E. Luhr ett nytt förslag utarbetadt af kamrer

II. Gedda med ledning af stadgarna för K. lotsverkets pen-

sionskassa. Sedan Apotekaresocietetens direktion i förening

med kommittén från 1883 granskat förslaget jämsides med
det förut afgifna, beslöt direktionen, att detsamma skulle

delgifvas Farmaceutiska föreningen och öfriga intresserade

inom apotekarekåren. Samtliga apoteksinnehafvare och far-

maceuter blefvo därpå sammankallade till gemensamt.
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möte i Stockholm d.
16/u 1885 för frågans slutliga af-

görande.

Man beslöt härvid, att en pensionskassa skulle bildas

på grundvalen af det sist utarbetade förslaget samt anmo-

dade Apotekaresocietetens direktion, att hos K. Maj:t anhålla

om sanktion å stadgarna samt att förskottera nödiga medel

för utgifterna vid. kassans startande. Redan d.
7
/12 samma

år inlämnades förslaget till Regeringen, och d.
u
/2 1887

blefvo stadgarne för »Apotekarecorpsens lifränte- och pen-

sionskassa» stadfästa af K. Maj:t.

Icke långt efter det att pensionskassan blifvit bildad

fick densamma af apotekare P. Gean för sin förstärknings-

och understödsfond emottaga den frikostiga gåfvan af 10,000

kronor. Genom testamentesdispositioner har kassan äfven

fått emottaga afsevärda belopp till sitt förstärkande. Apo-

tekare J. A. Lindgben och hans maka Antonia Lindgeen

hafva sålunda genom ett d. 1887 upprättadt testamente

till kassan donerat ett kapital af 20,000 kronor, som vid

de båda makarnes död tillfaller pensionskassan, med det

förbehåll dock, att möjligen efterlefvande barn under hela

sin lifstid må komma att åtnjuta ränteinkomsten af kapi-

talet. Genom testamente af d.
23/n 1897 har kassan

sedermera i donation af apotekare K. A. Ljungbekg erhållit

ett kapital af 20,700 kronor, af hvilket räntan dock tillfaller

vissa pensionärer under deras lifstid. Slutligen har äfven

d.
4
/s 1904, enligt framlidne apotekare F. Pauli’s i lifstiden

uttalade önskan, till kassans förstärknings- och understöds-

fond af arfvingarna öfverlämnats 2,000 kronor.

*

Frågan om bildandet af en för alla medlemmar af apo-

tekarekåren gemensam pensionskassa var genom bildandet

af Apotekarecorpsens lifränte- och pensionskassa löst, men
icke så spörsmålet om möjligheten af apoteksinnehafvares

pensionering och afträdande af privilegiet vid viss ålder.
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Det kan dock ifrågasättas, om icke redan 1873 vid apo-

teksprivilegiernas inlösande en tvångspensionering bort in-

föras för att motverka en alltför långsam befordran inom

kåren. Nödvändigheten af apoteksinnehafvarnes pensione-

ring vid viss ålder framhölls också af Medicinalstyrelsen i

det yttrande, som K. Maj:t infordrade af densamma med
anledning af frågan om pensionskassans stadfästande. I en

skrifvelse af d.
22

/i 1886 till Apotekaresocietetens direktion

infordrade K. styrelsen sedermera dess utlåtande, om hvad

som härutinnan blifvit åtgjordt. Frågan förföll dock, sedan

direktionen i skrifvelse af d.
22A 1886 till Medicinalstyrelsen

framhållit svårigheten att anskaffa för pensioneringen nödiga

medel, och efter det att den af direktionen föreslagna lös-

ningen af frågan genom ett utarrenderande af apoteken,

då innehafvarne uppnått 60 års ålder, ej vunnit Medicinal-

styrelsens bifall.

Det viktiga spörsmålet kom ånyo på dagordningen, då

Farmaceutiska föreningen 1890 tillsatt en kommitté med
uppgift att afgifva förslag till förbättrande af befordrings-

utsikterna inom kåren. I det betänkande, som d.
23

/3 1893

aflämnades af denna, yttrar sig kommitterade nämligen

äfven i frågan om apoteksinnehafvarnes pensionering. Enligt

deras förslag skulle den, hvilken arrenderade apotek, till

en förvaltning inbetala arrendeafgiften, utgörande innehaf-

varens pension, mot det att arrendatorn vid dennes från-

fälle erhölle privilegiet. 1 Kommitténs arbete ledde dock ej

till något ytterligare åtgörande.

Den 25
/4 1 899 hade till K. Maj:t inlämnats en af 250

obefordrade apotekare undertecknad petition om inrättande

af själfständiga apotek på de platser, där nya sådana pröf-

vades vara af behofvet påkallade, samt om filialapotekens

och medikamentsförrådens ersättande med själfständiga apo-

1 På anmodan af kommittén hade öfverste A. BlLLMANSON utarbe-

tat en öfversikt af möjligheten att redan före 1920 kunna lösa frågan.
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tek. Skrifvelsen remitterades af K. Maj:t till Medicinal-

styrelsen, och styrelsen infordrade utlåtande i frågan från

Apotekaresocietetens direktion. I den skrifvelse, som direktio-

nen på grund häraf aflät till Medicinalstyrelsen, anmäler

direktionen, att den beslutat föreslå hos K. Maj:t förbere-

dande åtgärder för tvångspensionering af apotekare, hvilket

beslut direktionen äfven fullföljde i en skrifvelse till K. Maj:t

d.
2% 1899. I denna skrifvelse uttalar direktionen, som »sedan

länge haft uppmärksamheten fästad på de allt mer och mer

ogynnsamma befordringsförhållandena inom apotekarekåren»,

såsom sin åsikt, att det af petitionärerna föreslagna sättet

visserligen komme att medföra en tillfällig förbättring i

befordringsförhållandena, men anser icke, att någon verklig

ändring till det bättre härigenom skulle ernås. Inom en

icke allt för långt aflägsen framtid skulle nämligen de obe-

fordrade farmaceuternas antal på grund af ökadt antal apo-

tek ånyo hafva tillvuxit i den grad, att befordringsförhål-

landena komme att ställa sig lika ogynnsamma som nu.

Emellertid funnes enligt direktionens åsikt en annan, äfven

af petitionärerna antydd utväg, som bättre borde leda till

målet, nämligen »tvångspensionering af apotekare vid viss

ålder». Sedan direktionen därefter i korthet redogjort för,

huru densamma tänkt sig, att denna pensionering genom
afgifter från apoteken skulle kunna realiseras, hemställer

direktionen, att K. Maj:t ville besluta, »det apoteksinnehaf-

varne skola efter utgången af år 1920 vara skyldiga dels

att mot pension vid viss ålder afstå från sina privilegier

och såväl beträffande de olika pensionernas belopp som ock

pensionsåldern underkasta sig, hvad Eders K. Maj:t kan

komma att härom besluta, dels att för bestridande af apo-

teksinnehafvarnes eventuella pensionering hvar för sig er-

lägga den afgift, Eders K. Maj:t för detta ändamål kan

pröfva lämpligt fastställa». Direktionen hemställer slutli-

gen, att K. Maj:t måtte, om förslaget vunne nödigt bifall,

besluta om tillsättande af en kommitté för afgifvande af

förslag till apotekares pensionering.
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Sedan Medicinalstyrelsen i infordradt utlåtande tillstyrkt

direktionens ofvannämnda anhållan, stadgade K. Maj:t, som
pröfvade det ännu vara för tidigt att tillsätta en kommitté

för uppgörande af förslag till pensioneringen, genom kun-

görelse d.
27
/io 1899, »att den, som erhåller privilegium å

apotek, skall efter utgången af år 1920 vara skyldig dels

att mot pension vid viss ålder afstå privilegiet och beträf-

fande pensioneringen underkasta sig, hvad Vi kunna komma
att derom bestämma, dels ock att för apoteksinnehafvares

eventuella pensionering årligen erlägga den afgift, Vi kunna

pröfva lämpligt för detta ändamål fastställa».

Vikten af pensioneringsfrågans lösande, särskildt med
afseende å ett förbättrande af befordringsförhållandena inom

apotekarekåren, framhölls senare i Medicinalstyrelsens utlå-

tande af d.
2% 1904 med anledning af Centralstyrelsens

för Sveriges farmaceutförbund anhållan hos K. Maj:t om
frigörande af de osjälfständiga apoteken.

I skrifvelse af d.
2% s. å. till Apotekaresocietetens

direktion upptogs frågan äfven af apotekare R. J. Balken-

hattsen, därvid denne anhöll, att en kommitté måtte till-

sättas af societeten med uppdrag att verkställa utredning

samt afgifva förslag till pensionering af apoteksinnehafvare

och farmaceuter. Frågan diskuterades därefter på årssam-

mankomsten i september 1904 men bordlädes på direktio-

nens förslag till nästkommande år.

Också Centralstyrelsen för Sveriges farmaceutförbund

tog 1904 pensioneringsfrågan under behandling och tillsatte

en kommitté för dess utredande. Sedan denna inkommit

med sitt betänkande, diskuterades frågan vid Centralstyrel-

sens sammankomst i augusti 1905. Härvid fattade man
beslut om att till Apotekaresocieteten aflåta en skrifvelse

med hemställan, »att Apotekaresocieteten, för behandling af

frågan om pensionering snarast möjligt före år 1920 af

utöfvare af apotekareyrket, måtte utse ett visst antal kom-

mitterade, hvilka tillsammans med ett lika antal af Central-

styrelsen för Sveriges farmaceutförbund valda ledamöter
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skola utgöra eu kommitté med uppdrag att i pensionerings-

frågan uppsätta förslag».

Denna hemställan jämte It. J. Balkenhausens från 1904

hvilande förslag i pensioneringsfrågan upptogs därpå till

diskussion af Apotekaresocieteten vid årssammankomsten i

september 1905. Direktionen anförde härvid, att man inom

densamma för att hafva något att lägga till grund för den

ifrågasatta pensioneringen, »i första hand ansett det vara

af nöden att få frågan om yrkets rekrytering utredd och

att därjämte söka få en någorlunda tillförlitlig beräkning

af apotekens storlek och deras samt de pensionsberättigades

antal vid den tid, då pensioneringen en gång ansåges böra

börja. Utan dessa spörsmåls klargörande, hvilket ej med
någon afsevärd noggrannhet torde kunna utföras, förrän

man komme något närmare den tid, då pensioneringen skall

begynna, vore det enligt direktionens åsikt icke möjligt att

beräkna vare sig pensionernas storlek eller den summa,

pensioneringen kan komma att kräfva. Som dessutom

K. Maj:t med all säkerhet icke på åtskilliga år ännu komme
att vidtaga några andra åtgärder för ordnandet af apote-

kares pensionering efter 1 920, än som redan vidtagits genom
Kungl. brefvet den 27 oktober 1899», hyste direktionen den

meningen, att societeten gjorde klokast i att vid lämplig

tidpunkt låta »verkställa förberedande utredning af ifråga-

varande förslag och på grund af denna utredning utarbeta

fullständigt förslag till kårens pensionering». 1 På grund

af ofvan anförda skäl hemställde direktionen därpå, att de

föreliggande förslagen för närvarande ej måtte föranleda

till någon åtgärd från societetens sida. Detta blef äfven

Apotekaresocietetens beslut.

1 Apotekaresocietetens årsberättelse, uppläst vid årssammankom-

sten 1906.

*
•I*

*
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Ehuru § 34 af stadgarna för Apotekarekårens lifränte-

och pensionskassa medgifver rättighet för dennas styrelse

att vid trängande behof utdela tillfälliga understöd åt med-

lemmar af kassan, alltså äfven vid fall af sjukdom *, gjorde

sig dock behofvet af en sjukkassa i egentlig mening kännbart,

särskildt för de tjänstgörande farmaceuterna. I skrifvelse af

d. 1890 till Göteborgs farmaceutklubb hemställde därför

apotekare M. L. Svensson, att klubben måtte taga i öfver-

vägande möjligheten af att bilda en kassa, ur bvilken vid

inträffande sjukdomsfall eller hjälplösbetstillstånd så pass

stort understöd kunde lämnas, att den beböfvande erbölle

tryggad vård ända till 6 månader. Klubben ansåg sig dock

ej kunna omedelbart fatta beslut i frågan, bvarför den-

samma tillsvidare bordlädes.

På hösten 1890 väckte emellertid apotekare F. O. Mul-

lern frågan ånyo till lif och föreslog, att Farmaceutiska

föreningen skulle taga densamma om hand. Föreningens

styrelse afböjde dock förslaget men upptog detta sedermera

till förnyadt öfvervägan de på grund af en skrifvelse af

d. V12 1891 från Göteborgs farmaceutklubb samt remitte-

rade frågan till Östgötakretsen af Farmaceutiska föreningen.

Sedan emellertid äfven denna afstyrkt sjukkassans bildande,

förblef ärendet åter hvilande någon tid.

Göteborgs farmaceutklubb lät dock icke det en gång

inom densamma framlagda förslaget falla utan upptog frå-

gan ånyo till behandling 1894 med den utgången, att

»Farmaceuternas • understödskassa för sjukdoms- och olycks-

fall» blef konstituerad d.
18
/9 1895. Kassan inregistrerades

sedermera 1901 bland Sveriges sjukkassor och erhöll där-

igenom af staten ett förvaltningsbidrag, hvars storlek står

i proportion till delägarnas antal. Att kassan fyllde ett

kändt behof, och att dess arbete under de förflutna åren

varit välsignelsebringande, framgår af den afsevärda summa,

1 Från pensionskassans understödsfond hafva under åren 1901— 1906

utbetalts omkring 13,000 kr. till understöd åt sjuke farmaceuter. Under-

stöden bafva utgått till belopp varierande mellan 200 och 500 kr.
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hvilken under perioden 1895—1906 utbetaldts i understöd

för sjukdom och olycksfall, och hvilken uppgick till ej

mindre än 37,500 kronor.

Att densamma äfven vunnit erkännande, bevisa de

donationer, hvilka redan kommit den till del. Dessa äro

apotekare »N. V. Ahlströhs fond ä 5,000 kr. för sjuke

farmaceuter», testamenterad d.
24

A) 1900; apotekare »Axel

Murrays understödsfond för farmaceuter», med ursprung-

ligt belopp af 5,000 kr. och skänkt d.
24

/i 2 1903 med an-

ledning af hans 25-åriga verksamhet såsom innehafvare af

apoteket Svanen i Stockholm samt apotekare N. J. Roséns

testamentariska gåfva år 1905 af 1,000 kronor.

*

Ännu en själfhjälpsförening kan räkna sitt ursprung

från Göteborgs farmaceutklubb. Efter mönster af andra

ömsesidighetsföreningar väcktes nämligen vid dess samman-

träde i oktober 1898 af apotekare F. O. Mullern förslag

om bildandet af en ömsesidighetsförening med ändamål att

»på billigaste villkor bringa ihop ett litet kapital åt efter-

lefvande anhöriga». Frågan upptogs till behandling vid

några därpå följande sammanträden och öfverlämnades slut-

ligen till klubbens styrelse, som fick i uppdrag att med sig

adjungera lämpliga personer för uppsättande af förslag till

stadgar. Dessa utarbetades under vinterns lopp hvarpå de

godkändes af klubben och stadfästes af K. befallningshaf-

vande d.
19
/io 1899. Den så bildade föreningen bär nam-

net »Farmaceuternas ömsesidighetsförening».

Enligt § 1 af föreningens stadgar har densamma till

uppgift att vid medlems frånfälle tillförsäkra den aflidnes

rättsinnehafvare ett penningebelopp motsvarande ett tillskott

af 10 kronor af hvar och en vid dödsfallet efterlefvande

medlem. 1

1 Kassan fungerar på det sätt, att om medlemsantalet utgör 101

men ej 151, utbetalas endast 1,000 kronor samt 1,500, först då medlems-
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Redan då Stockholms farmaceutklubb bildades, afsåg

man med denna sammanslutning af de obefordrade farma-

ceuterna äfven den ekonomiska fördelen för medlemmarna,

att dessa skulle kunna betinga sig billigare pris för en del

förbrukningsartiklar. Som emellertid endast de i Stockholm

tjänstgörande farmaceuterna kunde blifva medlemmar af

klubben, ocb det vore önskligt att kunna utsträcka nyss-

nämnda förmån så långt som möjligt, beslöt man sig för

att utsända inbjudning till teckning af andelar i en ekono-

misk förening med ofvannämnda syftemål, i bvilken hvarje

svensk farmaceut skulle kunna blifva medlem.

Vid klubbens sammanträde i oktober 1901 visade det

sig, att tillräckligt många andelar voro tecknade, för att

föreningen skulle kunna börja sin verksamhet, bvarför den-

samma konstituerade sig, antog interimsstadga ocb valde

interimsstyrelse. Vid en allmän sammankomst d.
22

/i 1902

blefvo sedermera stadgar antagna för »Föreningen farma-

ceuternas sparkassa utan personligt ansvar». Enligt stadgarna

har föreningen till ändamål: »att genom sammanskott af

medlemmarna bilda en kassa, som till delägarnas bästa göres

fruktbärande; att förmedla billigare inköp af förnödenbets-

artiklar; att bevilja delägarna tillfälliga lån samt att på

andra sätt verka för deras ekonomiska bästa».

antalet stigit till 151. På samma sätt förfares vid livarje nytt femtiotal

medlemmar. Därigenom att kassaförvaltaren enligt § 8 af stadgarna

genast vid dödsfall äger att utbetala en fjärdedel af försäkringsbeloppet,

fungerar föreningen äfven såsom begrafningskassa.
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Farmaciens utveckling i vetenskapligt hänseende.

Om läkarekonstens och farmaciens vetenskapliga stånd-

punkt i Sverige vid början af det sextonde århundradet

kan man bilda sig en föreställning, då man läser »försprå-

ket» till Peder Månssons år 1522 författade läkebok. Den

versifierade skildringen bar följande lydelse:

»I Swärike är thetta stor skam oc skadhe

när nokor (någon) bliffwer sywker redis skofwel oc spad(he) 1

wm (om) läkedom the alzjntbe wilya tänkia

tbz (tbet) röna faderlös barn oc hwar en änkia

läkedoms doctor är jngen
j

thetta rikith (riket)

swa (så) äther hwar sin matb illa
j

spikitb (okokadt)

ey häller Cbirurgus som stwderat haffwer

wtan äffwentyrara som fresta hwat lagh thz (thet) tagher

sylogismos (spetsfundighet) stwdera alle oc emptimema

ey witandis hjälpa för ena lithla blema

wtsändis thy nokre godhe män
til at stwdera läkedom thz (thet) raadher jak än». 2

Samma omdöme torde kunna fällas om läkareveten-

skapen och farmacien under hela det sextonde och ett godt

stycke in på det sjuttonde århundradet. Icke desto mindre

voro en mängd medel i bruk till botande af sjukdomar.

1 Redis skofwel oc spadhe = göres redo till begrafning.

2 G. E. Klemming, Svenska medeltidsdikter och rim, 1881—1882

sid. 475.
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Otaliga voro sålunda de ur djur- och växtriket hämtade

läkemedlen, hvilka med tillsats af en god portion vidske-

pelse utgjorde den tidens folkmedicin, och hvilka försåldes

af kryddkrämarne samt af de många andra, som utan någon

som helst medicinsk underbyggnad utgåfvo sig för att kunna

bota sjukdomar.

Då, innan ännu offentliga apotek blifvit inrättade, en

stor del af kryddkrämarne voro af tysk härkomst samt åt-

skilliga invandrade tyskar under namn af apotekare försålde

läkemedel, hvarjämte de efter hvad man med säkerhet vet

i stor utsträckning sysslade med botandet af sjukdomar,

kan man taga för gifvet, att en stor del af de gängse samt

sedermera äfven å apoteken förekommande läkemedlen voro

hämtade ur tyska dispensatorier. De talrika svenska och

danska läkareböckerna gifva oss en god föreställning om
de på 1500- och förra hälften af 1600-talen brukliga läke-

medlen, och man torde af dessas beskaffenhet få en håll-

punkt vid bedömandet af farmaciens dåtida ståndpunkt i

Sverige.

Bland dessa läkareböcker må i främsta rummet anföras

Peder Månssons 1 år 1522 författade läkebok, då denna är

det första mera omfattande arbetet på svenska inom medi-

cinens område; vidare Christian Pedersens i Malmö 1533

utgifna, »En nyttelig Lsegebog for fattige og Rige»
;
Henrik

Smids från och med år 1546 i Malmö utkommande många

skrifter, hvilka slutligen samlades i hans stora läkarebok,

utgifven 1577; Henrik Rantzaus 1576 i Leipzig tryckta

»De conservando valetudine»; Benedictus Olavus 1578 i

Stockholm utgifna »En nyttigh Läkarebook»
;
Olaus Mar-

1 Peder Månsson blef sedermera biskop i Västerås. Hans läkebok

är ett utdrag och en öfversättning af Johannes’ de Rupe Csissa (Jean

de Roquetaillade) arbete »De Consideratione quinta3 essentise rerum ani-

mnm», bvilken åter kompilerat detsamma från den ryktbare läkaren,

filosofen och alkemisten Raymundus Lullius’ (död 1315) stora verk

»De secretis natura5
,

seu de quintm essentue». (Meddeladt af R. Geele,

Farmaceutisk tidskrift 1886.)
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tini »En liten Läkiare-Book», författad i slutet af 1500-

eller början af 1600-talet

1

;
Johannes Chesnecoperus’ »Iter

agentium, det är en undervisning m. m. jämte et Rees-

apothek», Stockholm 1613, samt Arfwedh Månssons (Ryda-

holmensis) i Kalmar 1628 tryckta »En nyttigh Örte-Bok»,

som utkom i ej mindre än 8 upplagor, af hvilka den sista

är tryckt i Stockholm 1654.

Dessa läkareböcker beskrefvo ej endast läkemedlens

egenskaper och användning vid olika sjukdomar, utan äfven

huru djur-, växt- och mineraldroger skulle insamlas samt

sättet för tillredande af de brukligaste läkemedelsformerna,

såsom elektuarier, syruper, konserver, oljor m. fl.

För dem, hvilka på 1500-talet hade råd och tillfälle

att hålla sig med en almanacka, fanns äfven ur denna

många för hälsans vårdande nyttiga råd att hämta. Man
flnner sålunda där upplysning om, hvilka planeter, som
behärskade människans olika inälfvor, och under hvilka

himmelstecken särskilda medicinska manipulationer borde

äga rum. Det var exempelvis helt och hållet beroende

af stjärnornas ställning om vid åderlåtning, denna operation

skulle företagas på den ena eller den andra kroppsdelen.

Särskilda tecken vid årets dagar angåfvo, om en dag var

lämplig för ålderlåtning, koppning, laxering, intagande af

medicin, hårklippning etc. Bad betraktades vid denna tid

ej såsom en enkel och naturlig snygghetsåtgärd utan som

ett läkemedel, hvilket kräfde en viss försiktighet i använd-

ningen och ej finge annat än å vissa dagar företagas samt,

eget nog, under sommarmånaderna helst inte alls.
3

Ofantligt många voro, som nämndt, de ur naturen

särskildt ur djurriket hämtade läkemedlen, och det torde

hafva sitt intresse att nedan anföra några exempel på

1 Olaus Martin! var ärkebiskop i Uppsala. Hans läkarebok, som

endast förelåg i manuskript, utgafs 1879 i tryck af J. V. Broberg.
2 Ur Calendaria Caroli IX utg. af Adam Lewenhaupt. Denna dag-

bok utgöres af åtskilliga almanackor, omfattande tiden 1581—1609, i

hvilka konungen dag för dag gjort egenhändiga anteckningar.
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dessa b Från människan hämtades mumia vera, människo-

blod, människofett, hvilket ansågs vara ett ypperligt medel

mot rheumatism, liufvudskålsmossa, människokranium m. m.

Den danske historikern Troels Lund omtalar, att han som
gosse hörde en bonde på ett af Sjsellands apotek begära

prästfett, hvilket ock utan svårighet kunde expedieras, all-

denstund svinister med rosenvatten utgjorde den enkla kom-

positionen. Samma författare anför att Henrik Smid såsom

ett säkert medel mot fallandesot förordar följande medel:

»Tag hjärnskålen af en mansperson, som icke är död af

sjukdom, helst af en hängd tjuf, ty en sådan anses krafti-

gast. Insätt den i en upphettad bakugn och underhåll vär-

meD, till dess skallen blifver alldeles hvit; stöt den sedan till

pulver; tag af samma pulver 1 cjvintin och 3 peonkärnor

finstötta, och gif den sjuke att dricka häraf på fastande mage
om morgnarna i lavendelvatten eller en dryck värmdt vin

och befall Gudi verkan häraf».

Släktet Canis lämnade hundister, graBcum album (hund-

exkrementer), räffett, räflunga, ulfvatarmar och varghjärta.

Af katten användes hjärnan, af björnen och gräflingen ister

och galla, hvilka ansågos besitta utmärkta egenskaper.

Mullvaden och igelkotten förbrändes till kol och nyttjades

mot skrofler. Harister, harhjärta, harsprång (harexkremen-

ter), musträck, bäfvergäll och bäfverister hämtades från

gnagarnes ordning. Svinet lämnade åtskilliga viktiga läke-

medel såsom ister, lefver, galla, mjälte, hjärna, testiklar

och klöfvar. Hästens blod och testiklar funno äfven

användning, och manistret var ett bepröfvadt medel mot

klen hårväxt. Märgen af hjort, kalf och bock, klöfvarna

af älg, get och buffel samt horn af hjort och rådjur efter-

frågades ofta. Boletus cervinus har namnet hjortsprång af

1 De refererade exemplen äro hämtade, utom ur en del af ofvan

anförda läkareböcker, äfven ur Trocls Lund, Hälsobegrepp i Norden under

sextonde århundradet, öfvers. af Gust. Geete, Stockholm 1901, samt ur

tidskr. »Land und Meer», Leipzig, 12 årg., ref. i ».ZEsculap» 1867.
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en viss likhet med hjortens exkrementer, kvilka äfven funno

användning.

»Benet ur hjortens hjärta», de s. k. hjortkorsen, d. v. s.

de tvenne små benbildningar, som hos dessa djur stundom

anträffas i hjärtkammarens skiljevägg vid början af aorta,

tillskref man öfvernaturlig kraft. Dessa ben, som ju voro

svåra att erhålla, voro utomordentligt dyra, och det torde

hafva varit förenat med en viss svårighet att ständigt hålla

dem på lager. Detsamma torde kunna sägas om ben och

horn af enhörningen, hvilka knappt kunde uppvägas med
guld, förklarligt nog, då djuret icke existerade. Det berättas

att konung Johan III:s förråd af enhörningshorn 1588 tagit

slut, samt att han därför måste hos sin son, konung Sigis-

mund i Polen, anhålla, att denne ändtligen måtte anskaffa

åt honom ett nytt. 1

Från hvalfisken hämtades de s. k. fiskbenen och oljan

samt dess sperma (spermaceti), men dyrbarast var dock dess

penis, högt skattad som afrodisiacum.
o

Åtskilliga droger härstammade från fåglarnas värld.

Falkens och kungsörnens hufvudskål, fett och galla stodo

högt i anseende. Gladans och sparfhökens kött, kokadt i

olja, var ett förträffligt medel mot ögonsjukdomar, dess

ögon verkade kraftigt vid tredjedagsfrossa, och lefvern till-

skref man förmåga att afhjälpa ofruktsamhet. Lapis cheli-

donius, svalstenen, en afsöndring i magsäcken på svalan,

botade ofelbart epilepsi, och den aska, som erhölls efter

förbränning af vissa småfåglar, exempelvis sädesärlan och

kungsfågeln stod under namn af Regulus ustus högt i rop.

Isfågelns hjärta samt gökens fett och exkrementer voro

äfven verksamma mot flera sjukdomar. Fettet af åtskilliga

andra fåglar såsom höns, gås, anka, påfågel, dufva, stork,

häger och trana samt fasanens galla, hönans hjärna, kam
och strupe, tuppens testiklar och blod, tranans hufvud och

mage samt dufvans hjärta och träck användes också vid

beredning af åtskilliga läkemedel.

K. K. Gjörwell, Svenska magasinet 1766, sid. 713.i
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Läkemedel hämtade från reptiliernas klass voro äfven

i allmänhet högt värderade. Särskildt ister af huggormen
åtnjöt stort anseende, men äfven dess lefver, hufvud och

skinn, den torkade kroppen i sin helhet samt askan, er-

hållen efter ormens förbränning, skattades högt. Vissa ödlor

torkades och pulvriserades samt användes mot kräfta, syfilis

och elakartade hudsjukdomar. I all synnerhet tillskref man
Scincus marinus underbara verkningar. Dess svansdel och

njurar stodo särskildt i ropet och användes bland annat

mot bett af ormar och skorpioner, dess inälfvor och fseces

gällde såsom ett godt medel mot epilepsi, och hängde man
hela djuret öfver ett barn, som sof oroligt, så föll detsamma

genast i en lugn och stilla slummer. Sköldpaddans galla

botade ögonsjukdomar, och af grodan använde man, utom

hjärtat samt ögonen, äfven rommen, af hvilken det s. k.

grodromsplåstret bereddes. Af hela djuret, som sönderskärs,

framställde man dessutom genom kokning med olja under

tillsats af blyoxid och kvicksilfver m. fl. ingredienser ett

plåster, som stod i högt anseende. Paddan, torkad och

pulvriserad, och salamandern, förbränd till aska förekommo

äfven som läkemedel.

Bland medel, hämtade ur fiskarnas klass, må nämnas

galla från laxen, fettet och underkäksbenen af gäddan, lef-

vern från laken och torsken samt den inre hinnan af sim-

blåsan från stören, s. k. husbiås.

Bland lägre djur, af hvilka man erhöll läkemedel, mär-

kas kräftan, hvaraf man erhöll kräftskal och s. k. kräft-

stenar. Under namn af millipedes förekom gråsuggan men
o

äfven flera slags mångfotingar. Åtskilliga insekter värdera-

des högt såsom läkemedel, särskildt majbaggen och spanska

flugan. Ekoxen användes i pulvriserad form mot yttre

åkommor. Dess horn nyttjades såsom amulett mot frossa

och dess larver, förbrända och kokade i olja, voro verksamma

vid botande af sårnader. Af myskstekeln bereddes med

sprit ett elixir, hvilket ansågs särdeles verksamt vid nerv-

sjukdomar. Nyckelpigan, tvestjärten, syrsan, klädmalen,
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humlan och getingen funno alla användning i medicinen.

Den torkade och pulvriserade silkesmasken blandades med
snus samt var i denna form ett ofelbart medel mot näsblod.

Spindeln begagnades vid febersjukdomar. Dyrbara läkemedel

torde spyflughjärta och myggfett hafva varit, och det måtte

helt visst hafva vållat stora svårigheter att ständigt hålla

dem på lager. Stor användning hade man för myrorna,

och af daggmasken bereddes flera preparat.

Egendomligt och för nutida åskådningssätt obegrip-

ligt är, att exkrement af olika slags djur från människan

ned till kräldjuren användes mycket och värderades högt.

»D:r Kessler sclireibet», säger Paullini 1

,
»der Menschen-

urin seye eine solche allgemeine vortrefflige Artzney, dass

wenn er nur selbiger bey der Hand hätte, er derer iibrigen

Artzneyen aus denen Apothecken gar gerne entbehren wolle».

Om människans fseces säger vidare Paullini ej utan en an-

strykning af humor, att »ob er gleich hefftig ubel riechet

dennoch nicht ohne grossen Nutzen ist, sonderlich in Pesti-

lentz und anderen gifftigen Krankheiten, in gifftiger Thiere

Bissen, gegen Liebenskräncke und verzauberte Schäden,

sowohl innerlich als äusserlich gebraucht».

Ett sedan äldsta tider bepröfvadt läkemedel var dufvo-

exkrement, och om påfågelsträck säger samma författare,

att det är ett bepröfvadt medel mot de svåraste af hufvu-

dets sjukdomar, svindel, fallandesot etc.

Ur växtriket måste en apotekare vid denna tid hålla

på lager blommor, blad, stjälkar och rötter af nästan alla

i landet mera kända vildt växande örter och dessutom af

de viktigaste utländska. Benedictus Olavus uppräknar i

sin läkarebok omkring 350 ur växtriket hämtade medel, af

hvilka de flesta äfven förekommo i dåtida utländska dispen-

1 K. F. Paullinis heilsame Dreck-Apotheke, wie nemlick mit Kokt

und Urin die meisten Krankheiten und Schäden gliicklich geheilt worden.

Vierter Theil der Schatzgräber in den literarischen und hildlichen Selten-

heiten, Sonderbarkeiten, hauptsächlich des deutschen Mittelalters. Stutt-

gardt 1847.

Farmaciens historia. 22
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satorier och farmakopéer. Rätt stora förråd voro äfven af

nöden, alldenstund drogerna ofta användes i större kvanti-

teter till bad eller lagda på glöd till inrökning af någon

viss, af sjukdom angripen kroppsdel.

Ehuru en vidskeplig dyrkan ej längre torde hafva äg-

nats vissa växtdroger såsom fallet var exempelvis med
alrunan 1 under 14:de århundradet så tillskrefvos dock ofta

läkemedlen ur växtriket i likhet med dem ur djurriket en

mängd förträffliga egenskaper, hvilka i läkareböckerna i

allmänhet mycket noggrant beskrifvas. I en del läkare-

böcker finna vi därjämte prof på den tidens farmakognosi.

I Aefwedh Månssons örtebok heter det exempelvis om
»kamomilla», att hon »är af trehanda slagh, och är såsom

Galenus säger warm och torr i the förste Grad 2
,
skal in-

1 Roten af alruneväxten (Mandragora officinalis), som bildar en

fignr något liknande en mänsklig varelse, bars såsom amulett och ansågs

bota bvarje sjukdom samt i öfrigt besitta underbara egenskaper, hvarför

densamma stod i ofantligt högt pris. De, hvilka höllo alrunan till salu,

föregåfvo, att endast den drog hade någon verkan, som växt under en galge,

hvari en oskyldig blifvit hängd. Äfven horde den uppgräfvas af en svart

hund, men alrunan skrek härvid så fruktansvärdt, att man måste öfver-

rösta densamma med biåsinstrument, ty den, som hörde dess skri, doge

ofelbart af skräck. En alruna kunde aldrig förloras, ty den återvände

alltid till sin ägare.

2 Angående den sedan medeltiden nedärfda uppfattningen om läke-

medlens indelande i »varma», »våta», »kalla» och »torra», h vilket åskåd-

ningssätt bibehöll sig ännu på 1500-talet, meddelar Peder Månsson i

sin 1522 utgifna läkehok följande förklaring: »Thy alting äru skapath

aff fira element, som är aff jordenne, wathneno, eldenom och wädhreno,

haffwer therföre hwart thera i segh fira eghelighether (egenskaper), som

är hita, väsko, köldh oc törheth. Och wil tu witha mykith hwarth aff

förscriffnom tingom haffwer aff hita, köldh äller törho oc väsko, tha letlia

thet up i förscriffno Tafflo och scrif thet up, oc letha än framdelis, oc

scriff ater thet up. Exemplum : t
qweksclff är hetli in 4:to gradu oc vaath

in 4 gradu, som tu findher i tafflone etc. Then förste gradus kännes

inthe i smakenom äller androm sinnom. Then andre gradus är sinnom-

mcn wäl bekommeliken. Then tridhie öffwerganger sinnen, men tha

likowäl ey fördärffwar them. Then fiärdhe sarghar oc fördärffwar synnen

(sinnena), oc swa (så) understandas (förstås) gradus».
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sambias sidst i May månadt, til at bränna watten aff skal

thet skee om Midsommars tijdh af hennes Blomster, Bladh

och Toppar til förende små hackade, och haffwer 36 Dygder».

Om » Aristolochia» säges, att den är af »3 slagh och

en Qwinnfolks och Barnaföderskors Ört och är aff warm
Complex i then 3 gradh, then runde Holört är then aldra

subtiligaste, men the andre 2 luckta illa, och äre til sodet

intet krafftiga, til at distillera Wattn aff Bladen skal thet

skee mitt i May monadt, off Bladen, Qwistar och Rötter,

til förende små hackade, haffwer 18 Dygder».

Kardbenedikt angifves hafva 41 dygder, och malört,

som till sin natur var bäsk och het, och hvars lag (vatten-

utdrag) var hetare än örten själf, hade 52 dygder.

Af »Nässla äre månge slagh, äre aff heet och torr

Complexion. Til at bränna vattn aff, skal thet skee aff

hennes Bladh och blomster, så godt som midt i Julii Månat,

och aff Topparna och Frödet om Hösten, och haffwer 41

Dygder».

Om »Pimpinella» heter det, att »hennes Root hafwer

en skarp och wälluchtande smak och warder aff then hög-

lärde Johanne Mainardo för ett slags sten brukat och achtat,

hennes blomster är swart och hwit, hennes Root är lång

och wäxer diupt i jorden, til at bränna Wattn aff skal thet

skee senast i May Månat aff heela Örten. Hennes Complex

är torr och heet, och såsom Platina om henne skrifwer

ränsar hon Brystet och hafwer 15 Dygder».

Mineralriket lämnade åtskilliga naturprodukter såsom

armenisk lerjord, jord från Lemnos, Malta och Cinnolia,

orsten, lapis lazuli, asfalt, nafta från Babylon, ambra och

bärnsten 1 m. fl. En del i naturen förekommande salter

exempelvis borax, alun och soda voro äfven upptagna i

läkareböckerna jämte metallerna guld, silfver, tenn, bly, järn,

koppar och kvicksilfver, hvilka hade namn af de sju plane-

terna. Vidare återfinner man blyoxid, mönja, spetsglans,

1 Både ambra ocli bärnsten hänfördes vid denna tid till mineralriket.

v
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spansk gröna, hvit arsenik, Mercurius dulcis och sublimatus

m. fl. bland de äldsta kända kemiska preparanda.

Guldet ansågs ypperst af alla metaller, ocb Rantzau

säger bärom: »Det är af icke ringa betydelse för en god

helsa att dricka ur guld- ocb silfverbägare, likasom det är

nyttigt att afkyla glödgadt guld eller silfver i drycken».

Men ej endast de ädla metallerna funno användning

såsom läkemedel, äfven ädla stenar ocb den äkta pärlan

ansågos besitta en underbar läkedomskraft. Christian Pe-

dersen lär sålunda, att »om man ofta bestryker ögonen med
de ädla stenar Saphir eller Smaragd, gör det dem klara.

Äfven om man flitigt stryker på ögonen med krystallesten

är detta en synnerlig hjälp, om de äro beta». »Smaragden»,

säger Benedictus Olavus, »stärker hjärnan ocb kufvar

köttsens lustar». Äkta pärlor hade namn om sig att vara

»särdeles cordiala ocb hafva stor kraft att uppfriska hjärtat».

Sammanfattar man allt det, som borde finnas hos en

apotekare på 1500- och 1600-talen, så torde man finna, att

verkligheten omöjligen kan hafva motsvarat fordringarna,

och säkerligen fick ett substitut mången gång göra tjänst

för äkta vara. Från denna tid har man därför att härleda

de egendomliga namn, under hvilka åtskilliga läkemedel

långt in på 1800-talet, ja stundom ännu i dag, utlämnas

i handköp från apoteken.

Några af dessa namn jämte motsvarande läkemedel

må här anföras: Människoister, vildkattfett, bäfverister,

hägerister, ormister och myggfett jämte andra fetter substi-

tuerades med svinister. Raspadt hjorthorn, brända prepa-

rerade ben, eller slammad krita fingo göra tjänst, då man

på apoteket begärde vargtand, benet ur hjortens hjärta,

enhörningshorn, vildsvinstand, elgklo, ormaska, hvita ormens

ben, ekoxehorn m. fl. För grodromsplåster, som ursprung-

ligen bereddes af grodrom, lämnade man blyhvittplåster, och

då någon önskade bekomma judöron, torkad räfiunga eller

musöron expedierades flädersvamp. Människohufvudskålsalt

motsvarades af hjorthornssalt samt hjortblod och äkta dra-
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kens blod af det harts, som vinnes från frukterna af Cala-

mus Draco. Människohufvudskålsmossa substituerades med
den pulvriserade islandslaven, och såsom ormtunga expe-

dierades de långa, spetsiga rosmarinbladen. Då skorpion-

olja begärdes lämnade man Oleum Hyperici, och Oleum
Ricini fick göra tjänst i stället för bäfverolja.

*

Då Pharmacopoeja Galeno-Chymica Holmiensis 1686 ändtli-

gen utgafs af trycket och genom medicinalordningarna af

1688 stadgades såsom rättesnöre vid expeditionen af com-

posita från apoteken, kunde man vänta, att densamma skulle

ställa läkemedelsläran på en sundare basis än förut och

rensa densamma från åtminstone en del orimligheter och

medeltida vidskepelse. Så synes emellertid icke hafva skett,

ty att döma efter denna vår första officinella farmakopé

torde farmacien i Sverige allt fortfarande hafva stått på

samma låga ståndpunkt som i början af århundradet. En
mängd naturvidriga och orimliga kompositioner finnas näm-

ligen här upptagna, och man återfinner bland de ingående

beståndsdelarna idel gamla bekanta från det föregående

århundradet.

Af det efterföljande torde vi kunna göra oss en före-

ställning om den af Pharmacopoeja Holmiensis represente-

rade läkemedelsläran och farmacien.

Läkemedlen äro indelade i tjugutvå klasser, af hvilka

kl. I omfattar Aceta, endast 12, hvilkas beredning före-

faller jämförelsevis enkel. Kl. II upptager däremot omkr.

120 AqucB destil/atce simp/ices, alla, med undantag af Aqua

Spermce Iianarum, destillerade på växtdroger.

Kl. III omfattar Spiritus destil/ati simp/ices, bland hvilka

ett femtiotal framställes genom destillation dels direkt af

drog efter föregående jäsning, såsom Spiritus Cerasorum,

Fragariorum och Cochlearice, dels af drog, som macererats

med spiritus Vini, såsom Spiritus Angelicce, Carvi, Formica-
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rum och Lumbricorum. Ytterligare 27, på olika sätt framställda

destillationsprodukter, höra till denna klass. Genom torr

destillation af pulvriseradt hjorthorn erhölls samtidigt Spiri-

tus, Oleum och Sal volatile Gornu Cervi, och af pulvriseradt

människokranium bereddes på liknande sätt Spiritus, Oleum

och Sal volatile Cranii Humani. Spiritus Ligni Guaiaci erhölls

genom torr destillation af guaj akved, och Spiritus Sanguis

Humani framställdes af intorkadt människoblod, som under-

kastades torr destillation tillsammans med kiseljord. Härvid

erhölls utom Spiritus äfven Oleum och Sal volatile Sanguis

Humani, hvilka tvenne senare renades genom rektificering.

Spiritus Nitri acidus (rykande salpetersyra) framställdes

genom destillation af Nitrum (salpeter) med Argilla (lera),

och af denna kunde sedan Spiritus Nitri dulcis (salpeter-

eter) erhållas genom digestion med Spiritus Yini rectificatus

(sprit) samt destillation. På samma sätt »dulcificerades»

Spiritus Salis acidus (klorvätesyra), som framställdes af kok-

salt och Colcothar Vitrioli (järnoxid) genom upphettning.

Spiritus Salis Armoniaci volatilis (ammoniak) bereddes genom

destillation af Sal armoniacum (klorammonium) med Tartarus

(vinsten) eller Calx vivus (osläckt kalk), och Spiritus Sulfuris

per destillationem (utspädd svafvelsyra) framställdes på det

sätt, att en blandning af svafvel och salpeter i små portio-

ner inkastades i en glödgad lerretort, från hvilken svafvel-

svreåugorna leddes in i ett förlag med vatten. Spiritus

Vitrioli (rykande svafvelsyra) åter erhölls af vattenfri Vitrio-

lum Veneris (kopparvitriol) genom upphettning i en retort

af lera.

Kl. IV omfattar Spiritus et Aquce compositce. Dessa ut-

gjordes af 24 genom destillation eller infundering beredda

vätskor. De hade alla mycket komplicerad sammansättning.

Exempelvis må nämnas Spiritus apoplecticus, som framställ-

des genom destillation af 39 växtdroger med Spiritus Vini

gallicus samt Elixir Vitce, hvilket kostbara läkemedel skulle

beredas af 34 växtdroger, som destillerades med Spiritus

Vini gallicus, hvarpå destillatet macererades med Lignum
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Aloes, Moschus och Ambra, färgades med saffran och söt-

mades med socker. Hit hörde äfven Aqua Hirundinum,

beredt af blodiglar samt åtskilliga kryddor genom kombi-

nerad vanlig destillation och torr destillation.

Kl. V, de Balsamis, omfattar 5 i allmänhet mycket dyr-

bara kompositioner. Balsamum Vitce liquidum innehöll exem-

pelvis utom ett tjugutal aromatiska droger äfven bäfverister

och 20 olika slags flyktiga oljor. Kl. Yl, de Conditis et

Confectionibus saccharatis, beskrifver beredningen af denna

smakliga läkemedelsform samt uppräknar ett trettiotal af

de mest brukliga hithörande medlen. Kl. VII, de Conservis,

uppräknar ej mindre än 53 olika växtdroger, som, konser-

verade med socker, borde hållas i förråd. Det sätt, hvarpå

de skulle konserveras, angifves äfven.

Kl. VIII, de E/ectuariis, Confectionibus et Pu/pis, alteranti-

bus, confortantibus et purgantibus. Till denna klass hörde

24 elektuarier och confectiones, flera med tusenårigt an-

seende. Eleduarium Mithridatium (Dioscoridis) bereddes af

34 olika växt- och djurdroger, hvilka voro indelade i 6

klasser. De till hvarje klass hörande beståndsdelarna skulle

pulvriseras tillsammans och därpå blandas med Succi och

Gummata, som utgjorde den 7:de klassen, och hvilka sins-

emellan först skulle blandas i en viss ordning.

Hit hörde äfven Theriaca (Andromac-hi) bestående af

€6 olika ingredienser likaledes indelade i flera klasser. Såsom

en viktig beståndsdel ingick i denna komposition ormkött.

Vid beredningen skulle de till hvarje klass hörande bestånds-

delarne gruppvis uppställas och besiktigas af vederbörande

magistratspersoner samt Collegii medici ombud, hvarpå i

dessas närvaro den slutliga sammanblandningen ägde rum
enligt en mycket minutiös föreskrift. Till samma klass

hörde äfven Confectio Smaragdi och Confectio de Hyacintho,

ett par särdeles kostbara läkemedel, innehållande de pulvri-

serade ädelstenarna smaragd, hyacint, safir och topas för-

utom äkta pärlor och flera aromatiska droger såsom mysk
och ambra.
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K1. IX, de Elixiriis, Essentiis et Tincturis, omfattar 41

kompositioner af i allmänhet jämförelsevis föga komplicerad

sammansättning. Besvärlig att tillreda var dock Tinctura

Bezoarlica ex Herbis, som framställdes af 72 växtdroger

jämte teriak samt Spiritus Baccse Juniperi. Ofta voro tink-

turerna beredda på ett helt annat sätt än de nutida. Tinc-

tura Bezoartica ex lapide erhölls exempelvis af bezoarstenar,

som, pulvriserade och utrifna med Spiritus Nitri acidus

(rykande salpetersyra), infunderades med Aqua Rosarum
och Fragarise. Tinctura Bhabarbari bereddes af finskuren

rabarber, hvilken, fuktad med Oleum Tartari 1
,

extrahera-

des med Aqua Cichorii och Acetosellee. Tinctura Sulphuris

erhölls af Flores Sulphuris och Oleum Tartari, hvilka under

omröring afdunstades, tills man erhållit en brun hepar, som

extraherades med sprit, sedan den blifvit pulvriserad.

Kl. X, de Emp/astris et Ceratis, beskrifver beredningen

af 34 dylika läkemedel. Grundlaget till dem utgjordes van-

ligen af harts jämte vax, olja och terpentin. Flera voro

blyplåster och många särdeles besvärliga i framställningen.

Emplastrum JDiachylon simplex erhölls genom kokning af

Lithargyrum (blyoxid) med Oleum veterinarium (bomolja)

under tillsats af Mucilago Lini, Foeni greeci och Althese. Be-

redningen af Emplastrum de Meliloto var mycket omständlig.

Sedan ett niotal pulvriserade växtdroger inkokats med vatten

till en gröt, blandade man denna med Styrax Calamitha,

löst i terpentin, hvarpå tillsattes Gummi ammoniacum, löst

i ättika. Sedan blandningen blifvit silad, smältes den till-

sammans med talg, harts, vax och olja, hvarefter slutligen

Herba Meliloti jämte 6 andra pulvriserade växtdroger in-

siktades. Emplastrum Nervinum bereddes af 6 örtdroger,

5 gummihartser, 5 feta oljor, mönja, blyoxid, vax, harts,

terpentin, ett par olika slags djurfett samt daggmaskar. De
såsom viktigast ansedda beståndsdelarna i Emplastrum de

1 Oleum Tartari var pottaska, som på ett fuktigt ställe fått upp-

taga så mycket vatten, att densamma flutit sönder till en oljliknande

vätska.
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Banis cum Mercurio voro grodor och daggmaskar, som in-

kokades med fem växtdroger och ättika, hvarpå man med
åtskilliga feta oljor samt fett och blyoxid kokade plåster,

till hvilket sedan blandades gult vax, prustkåda, storax och

kvicksilfver, som exstingueradts med terpentin. Emplastrum

Triapharmacon var det enklaste plåstret. Det bereddes af

blyoxid, som med bomolja under tillsats af ättika kokades

till plåster.

Kl. XI, de Eclegmata, Looh, Mel/is et Rob, omfattade 17

olika kompositioner. Looh var namnet för syruper och

elektuarier af tunnare konsistens samt bereddes i allmänhet

af växtdrogers vattenutdrag medelst honing eller socker.

Looh de Pidmonce Vidpis framställdes af socker och lakrits,

som med Aqua Scabiosa inkokades till syrups konsistens,

hvarpå tillblandades torkad och pulvriserad räflunga, anis,

fenkol m. m. samt socker.

De olika slagen Mel erhöllos i allmänhet genom digestion

eller kokning af resp. verksamma beståndsdelar med honing.

Rob åter framställdes af utpressad växtsaft, som inkokades

med socker till tjockare syrups konsistens.

Kl. XII, de Extractis spissis et Resinis, simp/icibus et com-

positis, a/terantibus et purgantibus, upptager 22 extrakt och

resina, hvilkas beredning skedde ungefär på samma sätt,

som i senare farmakopéer.

Kl. XIII bär namnet de Fecu/is, Gelatinis, Magisteriis.

Om dessa läkemedelsformer lämnar Pharmacopoeja Holmi-

ensis den upplysningen, att de äro ur modet och egentligen

odugliga, men den meddelar dock en beskrifning öfver de-

ras allmänna beredningssätt till tjänst för de apotekare, som
det oaktadt skulle anse sig föranlåtna att bibehålla dem å

sina apotek.

Kl. XIV, de O/eis et Eleosaccharis, omfattar 13 Olea

expressa, 2 Olea per deliquium parata, 25 Olea cocta et infusa

samt 67 Olea destillata. Bland de pressade oljorna märkas,

utom nu brukliga, följande ur frön pressade oljor: Oleum

Been, Cannabis, Hyosciami
,
Nigellce, Papaveris albi och Nueum
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Juglandium. De två Olea per deliquium parata voro Oleum

Myrrhce och Tartari. Den förra bereddes af hårdkokta ägg.

Sedan gulan blifvit aflägsnad från dessa, fylldes den upp-

komna kaviteten med pulvriserad myrrha, hvarpå det hela

lämnades att sönderflyta i en fuktig källare. Oleum Tartari

åter framställdes af Tartarus crudus, som kalcinerades,

hvarpå den bildade pottaskan på ett fuktigt ställe fick upp-

taga så mycket vatten, att densamma sönderflöt till en olj-

liknande vätska.

Olea cocta et infusa erhöllos genom kokning eller in-

fundering af de verksamma beståndsdelarne med olja, någon

gång under tillsats af Vinum gallicum album. Hit hörde

Oleum de Castoreo, som bereddes af Castoreum jämte 16

växtdroger med olivolja samt hvitt franskt vin. Oleum

Formicarum och Lumbricorum tillreddes af resp. djurdroger

genom kombinerad infundering och kokning med olivolja.

Oleum Scorpionum kunde ej beredas hemma utan skulle im-

porteras från Italien. Oleum Vulpinum framställdes fortfa-

rande enligt den föreskrift, som i medlet af 10:de århundra-

det lämnats af Mesue d. y. En från inälfvorna befriad

räfkropp kokades med vatten, olja och salt, tills köttet loss-

nat från benen, och allt vatten afdunstat, hvarpå den från-

silade oljan digererades med Herba Anethi och Thymi samt
o

utpressades. Åtskilliga på växtdroger beredda oljor hörde

dessutom till denna afdelning såsom Oleum Cydoniorum,

Hyperici, Menthce, Nympliece och Sambuci.

Olea destillata erhöllos genom destillation med vatten-

ångor af resp. växtdroger med eller utan tillsats af Tartarus

crudus eller Sal commune. Flera empyreumatiska oljor

hörde äfven hit, exempelvis Oleum Galbani, Benzoes, Myrr-

hce, Succini och Styracis, hvilka framställdes genom torr

destillation af resp. droger med kiseljord och koksalt. Oleum

Guaiaci, Juniperi, lUiodii, Buxi och Sassafras bereddes

genom torr destillation af den sönderskurna drogen enbart

ur en retort af lera. Oleum Fhilosophorum seu de Lateribus

tillreddes enligt den uråldriga arabiska föreskriften af gamla
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tegelstenar, hvilka, sedan de indränkts med olja, pulvrise-

rades ock underkastades torr destillation.

Eloeosciccliara erhöllos på samma sätt som nu för tiden.

Kl. XV, de Pilu/is, omfattar 13 olika slags piller, hvilka

framställdes ungefär på samma sätt, som nu gällande farma-

kopé föreskrifver.

Kl. XVI, de Prceparandis, upptager 45 läkemedelsformer,

hvilka, som det framgår af nedanstående, hade ganska olik-

artad beredning. Adipium prreparatio erhölls på ungefär

samma sätt, som man nu erhåller Adeps suillus. Asellorum

prceparatio tillreddes af gråsuggor, hvilka pulvriserades,

sedan de tvättats med vin och torkats. Pulvret fuktades

med vin och intorkades ånyo, h vilken operation slutligen

utfördes ännu en gång.

Cranii Humani prceparatio framställdes af människans

väl rengjorda kranium, som fint raspades och sammanknå-

dades till en pasta med en dekokt på Radix, Flos och

Semen PoeoniEe, hvarpå blandningen torkades och pulvrise-

rades. Samma operation upprepades ännu en gång, hvar-

efter man finref pulvret på en porfyrhäll. På samma sätt

skulle Cornu et Ungula Alcis (älghorn och älgklöfvar) samt

Bentes Apri (svintänder) prepareras. Lumbricorum terrestris

prceparatio bereddes af daggmaskar, som aftvättades med
vatten, fuktades med Myrrhavin samt torkades i vattenbads-

värme.

Opii correctio erhölls genom att i en flatbottnad järn-

panna rosta opium, skuren i skifvor, dock med iakttagande

af, att förbränning ej finge äga rum. Plumbum ustum fram-

ställdes genom sammansmältning af bly och svafvel.

Pulmonum Vulpis prceparatio bereddes af färsk räflunga,

som tvättades med en dekokt af Herba Pulmonarise och

Veronicse samt intorkades i vattenbad. Sedan densamma

ännu en gång undergått samma behandling, kunde den,

sedan den fuktats med Essentia Myrrhse och Croci, förvaras

i vare sig hel eller .pulvriserad form. Viperarum prceparatio

bereddes på följande sätt: Ormens hufvud och stjärt bort-
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skuros, hvarefter fettet tillvaratogs för sig och likaså hjärtat,

lefvern och lungorna. Resten af kroppen aftvättades med
Vinum album myrrhisatum, preparerades med Sal Absinthii,

Ruthse 1 och Ammoniaci samt intorkades i solen eller vid

ugnsvärme och förvarades därpå antingen sönderskuren eller

pulvriserad.

I samma kapitel uppräknas äfven åtskilliga simplicia,

hvilka efter pulvrisering skulle prepareras genom indunst-

ning med något aromatiskt vatten samt därpå ånyo fmrifvas

till pulver. Dylika simplicia voro cinnober, korall, granat,

hyacint, karneol, smaragd, topas, rubin, lapis lazuli, bärn-

sten och äkta pärlor.

Kl. XVII, de Pulveribus laxativis, medicatis et magistra/ibus,

omfattar 21 sammansatta pulver, hvilka, utom beståndsdelar

från växt- och djurriket, äfven ofta innehöllo pulver af ädla

stenar. En hårdsmält och dyrbar blandning var utan tvifvel

Magisterium epilepticum bestående af Cranium Humani,

Cornu et Ungula Alcis, Cornu Cervi och Uni Cornu vera

(enhörningshorn), smaragd och bärnsten jämte en del andra

ingredienser. Ännu mera osmältbar och minst lika kostbar

torde Pulvis bezoarticus Sennert hafva varit, som utom Cornu

Cervi, Lapides Cancrorum, Terra sigillata, Corallium rubrurn

och Succinum äfven innehöll äkta pärlor, smaragd, hyacint,

rubin, bezoarstenar och pulvriseradt bladguld.

Kl. XVIII, de Speciebus aromatic/s et AHis, beskrifver

20 ganska olikartade kompositioner, om hvilkas beredning

Pharmacopoeja Holmiensis anför, att densamma icke tarfvar

någon beskrifning, emedan den är så enkel. Det påpekas

endast, att då hårdare och tyngre ämnen skola blandas med
lättare, bör man fukta med rosenvatten för att hindra de

senares kringspridande i luften. De flesta af dessa species

voro af ganska komplicerad och dyrbar beskaffenhet. Species

de Hyacintho innehöll exempelvis, utom åtskilliga ur växt-,

djur- och mineralriket hämtade, mindre dyrbara substanser,

1 Pottaska erhållen ur askan efter dessa växter.



349

äfven åtskilliga ädelstenar samt ambra, mysk, saffran och

ben ur hjortens hjärta.

Kl. XIX, de Syrupis alterantibus et purgantibus, upptager

oj mindre än 63 former af dessa mycket omtyckta läkemedel.

De bereddes af socker och den färska drogens utpressade

saft eller dess vattenutdrag antingen i värme eller vid vanlig
o

temperatur. Åtskilliga af namnen återfinnas i senare farma-

kopéer, ehuru kompositionen ofta är mycket afvikande.

Syrupus de Althcea exempelvis bereddes af 8 växtdroger utom

altearot. Syrupus Cerasorum acidorum, Rubi idcei och Ribium

framställdes af ojäst saft.

Syrupus Corticis Aurantiorum erhölls på följande dyr-

bara sätt. Flavedo Aurantii macerades med Spiritus Vini

gallicus, hvarpå blandningen underkastades destillation. Här-

vid uppsamlades destillatet för sig, och retortåterstoden in-

kokades med vatten till en viss återstod, hvilken silades.

I kolaturen löstes därpå sockret, och lösningen indunstades

till torrhet, hvarpå den torra massan försattes med så myc-

ket af spritdestillatet, att en syrup af lagom konsistens

erhölls.

Julapium Rosarum bereddes genom att lösa socker i ett

destillat, framställdt af rosor och rosenvatten. På liknande

sätt erhöll man Julapium Violarum.

Kl. XX, de Trochiscis, Becchicis, Morsu/is, Past/s odoratis

et Rotulis, omfattar 21 trochiscer af i allmänhet ganska kom-

plicerad sammansättning, hvilka bereddes af de pulvriserade

beståndsdelarna med tillhjälp af dragant eller gummi arabi-

kum, ofta under tillsatts af Spiritus Vini gallicus eller Vinum
gallieum album. Om Trochisci de Viperis heter det, att de

egentligen borde hemköpas från Italien, men att de i nöd-

fall äfven finge tillverkas af inhemska ormarter.

Kl. XXI, de Unguentis beskrifver beredningen af 27

salvor af jämförelsevis enkel beskaffenhet. Några af namnen
återfinnas ännu å våra apotek, ehuru framställningen af

dem nu i åtskilligt är afvikande. Unguentum Aegyptia-

cum erhölls af spansk gröna, som med honung och ättika
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samt Decoctum Althese och Scordii inkokades, tills den

gröna färgen öfvergått i brun. Därpå tillblandades Alumen,

Sal Armoniacum, Theriaca och Mithridatium samt Camphora,

utrifven med Spiritus Vini till en gröt. Beredningen af

Unguentum de Althea simplex var ungefär densamma som
ännu i dag, under det att Unguentum album Cerussce hade

en helt annan sammansättning. Den bereddes af Cerussa

veneta, Oleum Sambuci och Acetum Sambuci, hvilka in-

kokades till salvkonsistens, hvarpå tillblandades smält vax

och slutligen äfven ägghvita, löst i något vatten. Unguen-

tum Pediculorum innehöll samma beståndsdelar som ännu

i dag men därjämte äfven Oleum Lauri och Semen Sta-

phisagrise.

Kl. XXII, de Medicamentis chymicis, omfattar ett femtio-

tal kemiska beredningar, bland hvilka märkas 18 antimon-,

7 kvicksilfver- och 7 järnpreparat.

Antimonium diaphoreticum (kaliumantimonat) framställ-

des genom smältning af Antimonium crudum (nativ svafvel-

antimon) eller Regulus Antimonii (antimonmetall) med sal-

peter, hvarpå den smälta massan ingjöts i vatten. Den

fällning, som härvid uppkom, tvättades med vatten.

Rutyrum Antimonii (antimontriklorid) erhölls af Mer-

curius sublimatus corrosivus (kvicksilfverklorid) och Anti-

monium crudum, hvilka sammanrefvos och upphettades i

en retort. Sedan antimontrikloriden öfverdestillerat, växlade

man förlag, hvarefter genom ökad upphettning erhölls ett

sublimat, som utgjorde ett annat läkemedel, Cmnabaris

Antimonii (kvicksilfversulfuret).

Regulus Antimonii framställdes genom smältning af

Antimonium crudum med Tartarus crudus (rå vinsten) och

Nitrum (salpeter). Ur den härvid erhållna slaggen, utkokad

med vatten, framställdes Sulphur auratum Antimonii (anti-

monsvafla) genom lösningens fällning med antingen ättika

eller Phlegma Vitrioli (utspädd svafvelsyra) eller Spiritus

Salis (utspädd klorvätesyra).
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Mercurius sublimatus corrosivus beredde man så, att man
löste Argentum vivum (kvicksilfver) i Aqua fortis (salpeter-

syra), hvarefter man tillsatte Sal commune samt afdunstade

till torrhet och sublimerade. Af sublimatet kunde vidare

Mercurius dulcis (kalomel) erhållas genom sammanrifning

med kvicksilfver och sublimering. Mercurius Vitce correctus

(antimonoxiklorid) var Butyrum Antimonii fälld med vatten.

Turbithum minerale (kvicksilfveroxid) framställdes genom att

lösa kvicksilfver i svafvelsyra, hvarpå fälldes med Oleum
Tartari (pottasklösning). Uppkommen fällning tvättades och

torkades.

Crocus Martis adstringens (järnoxid) erhölls af Limatura

Ferri (järnfilspån) genom smältning med salpeter och smäl-

tans uttvättning med vatten. Crocus Martis aperitivus (järn-

oxid) bereddes däremot af järnfilspån, som digerades med
salpetersyra, hvarpå man efter afdunstning till torrhet under-

kastade återstoden glödgning. Vitriolum Martis (ferrosulfat)

erhölls af järnfilspån, som löstes i utspädd svafvelsyra,

hvarpå lösningen afdunstades och lämnades att utkristalli-

sera på trästafvar.

Lapis infernalis seu causticus framställdes då liksom nu

genom att lösa silfver i salpetersyra, afdunstning till torr-

het, smältning och utgjutning i formar. Saccharum Saturni

(blyacetat) erhölls af Calx Saturni (blyoxid), som digererades

med ättika, tills densamma fullständigt »dulcificerats», hvar-

på man afdunstade till kristallisation.

Sal fixum Plantarum (pottaska) bereddes af landtväxters

aska, som utlakades och afdunstades till kristallisation. På

detta sätt säger Pharmacopoeja Holmiensis kunna »Salia

fixa» utdragas ur alla vegetabilier. Såsom officinella upp-

tagas dock endast Sal Absinthii, Artemisice
,
Cardui benedicti,

Centaurii minoris, e stipitibus Fabarum samt Genistcc. Sal

essentiale Plantarum erhölls däremot af utpressad växtsaft,

som uppkokades med ägghvita, filtrerades samt afdunstades

till kristallisation. Sådana salter framställdes af flera växter.

Exempel på ett dylikt var Sal essentiale Acetosellce.
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Med det tjuguandra kapitlet afslutas Pharmacopoeja

Holmiensis efter att hafva lämnat föreskrifter om bered-

ningen af ej mindre än omkring 800 preparanda. Att

emellertid antalet af de läkemedel, hvilka borde beredas

på apoteken, var långt större, framgår af den »Apothekare-

taxa uppå alla de Medicamenter och Wahror, som på Apo-

theken i Stockholm finnes til Sahlu», hvilken 1699 utgafs

af trycket tillsammans med 1688 års medicinalordningar.

Af nämnda taxa finner man äfven, hvilket ofantligt

stort antal simplicia ur växt-, djur- och mineralriket, som

funnos att tillgå på apoteken, och hvilka med få undantag

synas hafva varit desamma som på 1500-talet.

Bland upptagna simplicia må nämnas ett sjuttiotal

Flores, omkring 50 Gummata och Resina, öfver 200 Folia

och Herbse, mer än 40 Lapides och minst 150 Radices,

hvaribland märkas de nya amerikanska drogerna jalaparot

och sarsaparillrot samt den ostasiatiska kinaroten. Endast

ett tjugutal Cortices äro däremot upptagna. Bland dessa

förekommer emellertid den på 1690-talet införda kinabarken.

Äfven sassafrasved och frangulabark voro nu i bruk. Bland

balsamerna märkas peru- och tolubalsam, samt bland de

till ett 150-tal uppgående Fructus och Semina, kolokvint och

räfkaka.

För öfrigt anträffar man bland simplicia ett flertal af

föregående århundradens märkvärdigheter ur djurriket så-

som människohufvudskålsmossa, horn och tand af enhör-

ning, svalbon, ormskinn, grodor, krabbklor, rhinoceroshorn,

ekoxehorn, sjökotand, hvalrosstand, mumie, brända möss,

kräftögon, gäddögon, strutsäggskal, rapphönsfjädrar, hjort-,

tjur- och hvalfiskpenis, påfågelsträck och harsprång.

Redan Basilius Valentinus i slutet af 1400-talet och

isynnerhet Paracelsus i början af 1500-talet hade på det

häftigaste angripit den galenisk-arabiska lärans läkemetoder

och ifrat för ett enklare men kraftigare behandlingssätt af
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sjukdomarne genom användande af starka mineraliska läke-

medel i stället för en mängd af de komplicerade nr växt-

och djurriket hämtade galeniska medlen. Ännu mot slutet

af 1600-talet var dock den medicinska världen delad i två

läger, den galenisk-arabiska lärans anhängare och Paracelsi

efterföljare.

Vid författandet af Pharmacopoeja Holmiensis synes

Collegium medicum hafva sträfvat att sammanjämka de

olika uppfattningarna, hvarjämte de läkemedel som kom-

mit från det unga Amerika äfven blifvit uppmärksammade.

På grund af naturvetenskapernas och särskildt läkareveten-

skapens ännu outvecklade ståndpunkt utfördes denna sam-

manjämkning tämligen kritiklöst, och det dröjde ej länge,

förr än klagomål förspordes öfver omöjligheten af att efter

farmakopéns föreskrifter bereda en mängd läkemedel. Det

torde därför vara ganska visst, att ett stort antal af farma-

kopéns läkemedel framställdes å apoteken på ett helt annat

sätt och med andra ingredienser, än hvad Pharmacopoeja

Holmiensis föreskref. Detta måste gifvetvis hafva medfört

en godtycklighet vid medikamentstillredningen, som icke

kunde vara till båtnad för allmänheten. Visserligen tillkom

det Collegium medicum enligt medicinalordningarna dels

att förbättra farmakopén, »ifall några nyare och andra tjen-

ligare handgrepp och medikamenter skulle påfinnas», dels

att tillse, det apoteken vore »försedda med uppriktiga, färska

så mycket möjligt är ock oförfalskade varor». Emellertid

fullgjorde Collegium medicum sin plikt i bägge dessa hän-

seenden på ett ganska lamt sätt.

Något initiativ till ett höjande af farmacien kunde ej

heller vara att vänta från apotekarne själfva, ty under

1600-talet, då endast ett fåtal apotek 1 blefvo anlagda sågo

sig innehafvarne i främsta rummet nödsakade att värna

yrket och förskaffa detsamma en tryggad ekonomisk ställ-

ning. Tager man äfven denna omständighet med i räknin-

1 Under hela 1600-talet anlades i Sverige endast 27 apotek och de

flesta af dem först under århundradets senare hälft.

Farmaciens historia. 23
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gen, så kan det knappast förundra, att den svenska farma-

cien så föga utvecklades under det 17 :de århundradet. Af
farroaceutisk litteratur i vetenskaplig riktning finner man
knappt spår under nämnda århundrade.

Som förut framhållits hade man sedan länge insett, på
hvilka orimliga förutsättningar Pharmacopoeja Holmiensis

var byggd, och allt ifrigare begynte man mot midten af

1700-talet längta efter en radikal omgestaltning af denna

uråldriga kodex. Det skulle dock dröja ännu gauska länge,

innan detta önskemål blef en verklighet, ty först 1775 er-

höll riket med utgifvandet af Pharmacopoea svecica (Ed I)

sin första fullständiga farmakopé. Utarbetad under med-

verkan af Sveriges mest framstående män på naturveten-

skapernas område stod emellertid denna farmakopé på höj-

den af samtida forskning och utgjorde under nästan ett

helt sekel grundvalen vid utarbetandet af nya farmakopé-

editioner.

Olikheten emellan Pharmacopoeja Holmiensis och Phar-

macopoea svecica är ofantlig. Med införandet af den senare

togs ett jättesteg från medeltidens dunkla mystik in i nu-

tidens klara verklighet.

Under det att Ph. Holmiensis saknat Materia med/ca,

upptager Ph. svecica Ed I under denna rubrik närmare 400

simplicia, bland hvilka endast ett tiotal äro hämtade ur

djurriket, och af hvilka de flesta ännu i dag äro i bruk. Det

stora flertalet simplicia utgöres af växtdroger, hvilkas moder-

växter till största delen äro bestämda af Carl von Linné.

Bland nya droger märkas Anisum stellatum, fructus; Balsa-

mum e Mecca; Belladonna, herba; Cajeput, oleum; Canella

alba, cortex; Cascarilla, cortex; Conium, herba; Datura

(Stramonium) folia; Ipecacuanha, radix; Palmai, oleum; Piper

indicum (Capsicum), fructus; Quassia, lignum; Sabadilla,

semina; Saleb, radix; Senega 1
,
radix och Vanilla, siliqua.

1 Senegaroten infördes i Sverige redan 1749.
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Prceparata et Composita äro drygt 400 färre till antalet

än i Ph. Holmiensis samt ofantligt förenklade såväl med
afseende på sammansättning som beredning. En mängd af

dem hafva äfven erhållit nya, mera rationella namn. Bland

de kemiska preparaten finner man många nya. Af dem,

som förekommo i Ph. Holmiensis, äro visserligen åtskilliga

bibehållna men ännu flera äro uteslutna.

Spiritus Nitri acidns och Aqua fortis hafva efterträdts af

Acidum Nitri, som nu framställes af salpeter och svafvelsyra.

Oleurn et Spiritus Vitrioli har ersatts af Acidum Vitrioli

forte rectificatum och Acidum Vitrioli tenue. Den förra be-

redes nu genom koncentrering af Oleum Vitrioli dictum

(köpvaran, rå svafvelsyra), och den senare genom utspädning

af denna koncentrerade syra med vatten.

Acidum Salis communis (klorvätesyra) har efterträdt

Spiritus Salis acidus och beredes genom destillation af klor-

natrium och något utspädd svafvelsyra. Af retortåterstoden

framställdes Soda vitriolata vulgo Sal Glauberi genom kristal-

lisation ur vatten.

Aetlier Vini (eter) är ett nytt läkemedel, som bereddes

genom destillation af svafvelsyra med sprit samt destillatets

skakning med kalkvatten. Antimonium diaphoreticum (ka-

liumantimonat) har ersatts af Calx Antimonii, som beredes

ungefärligen på samma sätt som det förra. Butyrum Anti-

monii (antimonklorid) framställes på samma sätt som förut

men kallas nu Causticum Antimoniale. Lapis infernalis har

ändrat namn till Causticum Lunare. Kermes minerale upp-

tages nu för första gången i svensk farmakopé.

Mercurius sublimatus corrrosivus heter nu Mercurius

corrosivus albus men framställes på nära nog samma sätt

som förut. Mercurius dulcis (kalomel) har oförändrad öfver-

gått från Ph. Holmiensis, men Turbithum minerale (kvick-

silfveroxid) har ändrat namn till Mercurius flavus.

Sal essentiale Tartari motsvaras ej af de i Ph. Holmi-

ensis upptagna essentiella salterna utan beredes af Tartarus
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crudus, som kokas med kritmjölk, hvarpå vinsyran frigöres

med svafvelsyra ur det bildade kalciumtartratet. De olika

slagen växtsalter (Sal Absinthii, Cardui benedicti etc.) hafva

blifvit ersatta med Sal Herbarum fixum, som beredes af landt-

växters aska genom följande operationer, utlakning med
vatten, intorkning, och glödgning samt slutligen förnyad

upplösning och indunstning till torrhet i och för rening.

Vitriolum Martis (ferrosulfat) bär nu namnet Sal Martis

och framställes som förut, men Saccharum Saturni (bly-

socker), som ändrat namn till Sal Saturni
,
beredes af bly-

hvitt med ättika.

Spiritus Salis armoniaci volatilis (ammoniak) har ändrat

namn till Spiritus Salis ammoniaci causticus och erhålles på
samma sätt som förut. Sulpliur auratum antimonii (anti-

monsulfid) åter beredes nu af svafvelantimon genom smält-

ning med pottaska, utlakning med vatten och fällning med
svafvelsyra. Dess namn är ändradt till Sulpliur Antimonii

prcecipitatum.

Beredningen af AqucB desti/latce, som till antalet äro 7,

är ofantligt förenklad och visar föga olikhet med den nutida.

Bland djurfetten äro blott Axungia Porci och Serpentum

upptagna. Endast gallan af björn och oxe förekomma.

Af Conditoe äro endast 4, af Confectiones blott 6 och af

Conservce allenast 4 bibehållna.

Decocta äro nya men endast fem till antalet.

Bland Electuaria märkes fortfarande Teriaca, som dock

består af endast 8 ingredienser. Mitridat har utgått i likhet

med alla de kostbara och komplicerade elektuarier, som

upptogos i Ph. Holmiensis.

Emp/astra äro endast 15 till antalet, alla betydligt för-

enklade. Emplastrum de Ranis cum Mercurio har ersatts

af Empl. Mercuriale, hvars hufvudsakliga beståndsdelar ut-

göras af blyplåster och kvicksilfver.

Rubriken Emu/siones är ny. Den innefattar endast 4

emulsioner, bland hvilka märkes Emulsio communis (amyg-

dalina) och salina.
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Essentise hafva utgått. Extracta däremot äro 30 till

antalet. Bland dessa märkas de nytillkomna Extradum

Aloes aquosum och Chinchinoe.

Infusa är en ny läkemedelsform. Dock upptages endast

Infusum Rhei, Rhei salinum och Sennce citratum.

Af de pressade oljorna skola nu endast Oleum Amyg-

dalinum, Lini, Ovorum och Ricini beredas hemma, men ett

tjugutal flyktiga oljor upptagas ännu såsom apotekspreparat.

Bland dessa är Oleum Terébinthinae Aetlnereum en nyhet.

Den framställes af Oleum Terebinthinae crudum genom
destillation med vattenångor. Den stora mängden Olea

infusa från Ph. Holmiensis är afsevärdt minskad. Endast

Oleum camphoratum, Hyperici och Liliorum alborum kvarstå.

Af empyreumatiska oljor återfinnas endast Oleum animale,

Cerce samt Pini, hvilka emellertid fortfarande skola beredas

å apoteken.

Såväl Pilulce som Pulveres compositi äro betydligt för-

enklade till sammansättningen. Bland ingredienserna till

Species, hvilka endast äro hälften så många som i föregående

farmakopé, äro de beståndsdelar, som voro overksamma, ehuru

ofta d}?rbara, uteslutna.

Bland Sp/ritus upptagas såväl Spiritus Nitri dulcis under

namnet Spiritus aethereus nitrosus, som Spiritus, Sal et Oleum

Cornu Cervi. Beredningssätten för alla dessa äro desamma som

förut. Spiritus aethereus vitriolatus åter är ny. Den fram-

ställes i likhet med Aether Vini af svafvelsyra och sprit

genom destillation, men destillatet neutraliseras ej med
kalkvatten. Spiritus Salis ammoniaci är äfvenledes ny och

erhålles af Sal ammoniacum och Alkali fixum vegetabi-

lium (pottaska), hvilka jämte Spiritus Vini underkastades

destillation. I likhet med Spiritus Formicarum beredas äfven

ett tiotal spriter genom destillation på växtdroger.

Antalet Syrupi har nedgått till 25, och dessa beredas i

allmänhet på det numera brukliga sättet. Emellertid bibe-

hållas för några af dem de gamla benämningarna. Så före-

komma exempelvis Rob Juniperi, Rob Sambuci.
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Med undantag af Tindura Martis äro alla Tincturce

framställda af växtdroger.

Endast ett slags Trochisci finnes kvar. Beredningen af

Unguenta är mycket enkel, jämfördt med förut, och deras

•antal är något mindre. Några läkemedelsrubriker hafva

alldeles utgått såsom Essentia, Looch (en art syrup) samt

Becchici (ett slags kakor).

Såsom man af det ofvan anförda finner, erhöll antalet

officinella läkemedel genom Pharmacopoea svecica Ed I en

högst nödvändig reduktion. Dock torde i allmänhet åtskil-

liga äldre medel långt före tillkomsten af denna farmakopé

hafva upphört att finnas å apoteken. Med visshet gäller

detta beträffande ett fyrtiotal officinella beredningar, som
uteslötos genom Collegii medici kungörelse d.

9
/i 1757 an-

gående »några förändringar i Stockholmska farmakopén».

Exempel på att apotekens lager redan dessförinnan under-

gått en betydande förminskning såväl med afseende på
antalet simplicia som composita gifver oss emellertid ett i

Göteborgs rådhusarkiv sedan 1755 förvaradt inventerings-

instrument öfver apotekare M. A. Bauch’s lager och bok-

samling.

Förteckningen upptager 13 Cortices, 26 Flores, 38 Gum-
mata, 51 Herbse, 18 Lapides, 11 Ligna, 67 Radices, 32

Semina, 32 Aquse, 10 Elixires, 30 Emplastra, 23 Essentise,

17 Extracta, 60 Olea, 11 Pilulse, 26 Pulveres, 32 Spiritus,

19 Syrupi, 21 Tincturse och 17 Unguenta. Summa 554

svarande mot omkr. 1,500 dylika läkemedel, som funnos

upptagna i Pharmacopoeja Holmiensis och den samtidigt ut-

komna taxan. Bland ett 80-tal kemikalier, utgörande dels

naturprodukter dels preparanda, finner man, att redan flera

nyare kommit i användning. Dylika är eter, kaliumacetat

och oxalat, seignettsalt, magnesia alba, berlinerblått, zink-

sulfat och karbonat. Åtskilliga droger ur djurriket finnas

emellertid upptagna, tydande på att i folkmedicinen ännu

härskade de vidskepliga, från medeltiden ärfda föreställnin-

garna. Sådana läkemedel voro orm-, björn- och vargister,
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människokranium, mumia vera, gäddkäkar, metmaskolja,

ormpulver, fossila och äkta enhörningshorn, älgklöfvar o. s. v.

I inventeringsinstrumentet finner man slutligen åtskillig

litteratur augifven, hvilket tyder på, att dåtida framstående

författare ej voro okända för farmaciens idkare. Sålunda

upptages Casper Neumanns Prselectiones chemicEe, Lemery’s

Cours de Chimie, Boerhaves Elementa Chemise, Kunckels 1

Laboratorium chymicum, Rothes Anleitung zur Chemie

samt åtskilliga facktidskrifter.

För den efter kunskap törstande unge farmaceuten fanns

vid denna tid äfven att tillgå åtskillig litteratur i botanik

och zoologi. Redan 1683 hade J. Palmbergs Serta Florea

Suecana eller Den Swänske Örtekrantz sett dagen. Af den

store Carl von Linnés många verk utkom Systema naturse

redan 1735, Genera Plantarum 1737, Upsats på de medicinal-

växter som i Apotheken bevaras och hos oss i fädernes-

landet växa 1741, Materia medica liber I, de Plantis 1749,

Philosophia botanica 1751, Species Plantarum 1753, Plantae

officinales 1753, Materia medica liber II de Animalibus,

liber III de Mineralibus 1763.

En intressant bild af den svenska farmaciens ställning

i såväl teoretiskt som praktiskt hänseende i slutet af 1700-

talet får man af Anders Jahan Retzius 2 Kort begrep af

grunderne til Pharmacien, som trycktes 1769 d. v. s. unge-

fär samtidigt med Pharmacopoea svecica Ed I.

Om farmacien i allmänhet säger Retzius i Kap. 1, att

»Pharmacie är en practisk vetenskap om medicamenters kän-

nedom, samlande, tilredning och sammansättning. Kunska-

pen om medicamenter är treggehanda, historisk, chemisk och

therapeutisk. De tvenne förra blott höra til Pharmacien.

1 Sedermera adlad VON Löwenstern.
2 Retzius var vid den tid, då han författade detta arbete, Phar-

macia; magister samt Chemie och Historim naturalis docent vid Lunds

akademi. Sedermera blef han professor vid samma universitet, där han
med synnerligt nit befordrade de naturhistoriska studierna.
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Samlandet af medicamenter grundar sig på deras kännedom,

hvilken måste hämtas utur Naturalhistorie och chemie.

Medicamenters tilredning och sammansättning grundar sig

helt och hållet på chemie. Den historiske kundskapen måste

hämtas ur Auctores classici i Naturalhistorien såsom en

von Linné, Schäffer, Wallerius, Cronstedt etc. och rese-

beskrifningar. Uti Neumans och Zimmermans Chymier och

Cartheusers Materia medica finnes läran om Medicamenters

beståndsdelar. I theorien om Operationer och Praeparationer

äro Cartheusers Pharmacologi, Baumés Elements de Phar-

macie, Wallerii, Chemia physica, Marquers Chimie,

Spielmans Institutiones och Boerhayes Elementa samt en

hop strödda arbeten tillika med muntelig undervisning do

säkraste handledare».

Kap. 2, som omfattar de farmaceutiska instrumenten,

indelar dessa i verkande (aktiva) och lidande (passiva). Till

verkande medel räknas de utvärtes sinnena, attraktions-

kraften, luften, elden, kölden, upplösningsmedel, precipite-

rande och reagerande medel. Om luften heter det, att

den låter utvidga sig och utvidgar andra kroppar, den bort-

för vissa och tillföres vissa kroppar, den uppväcker elden

och bidrager till de flesta operationer. »Elden, som till-

äfventyrs består i en obeskrifveligen häftig rörelse, under-

hålles af brännbara ämnen, ökas till sin häftighet af luften,

åstadkommer värma, utvidgar kroppar, sätter dem i rörelse,

sammanfogar, åtskiljer, förändrar och förstörer dem. 1 Hvad

köld är vet man ej, men man vet, att den sammanpackar

kroppar och minskar, ja ofta förtager all rörelse.»

Till lidande medel räknas »käril, ugnar, luta och do

egenteligen så kallade värktyg». Under rubriken käril

uppräknas retorter med förlag, glashattar med snabel (alem-

bici), väl förtent destillerpanna af koppar med hatt, kylfat

1 Retzius var intill sin död (1821) en trogen ocli ifrig anhängare

af de kemiska läror, som han i sin ungdom tillsammans med Scheele

beundrat. Säkerligen var han den siste flogistikern. (A. E. Nordenskiöld .

Carl Wilhelm Scheele. Efterlämnade bref och anteckningar).
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med tennpipa, evaporerskålar, kittlar af tenn och koppar,

grytor af järn, täljsten och eldfast lera, deglar, ingjute

(lapisform), Papins gryta, burkar och flaskor af glas, porslin

och lera, dosor och lådor. Under rubriken ugnar upp-

räknas sandkapell, vattenbad, vindugn, smältugn, reverber-

ugn (flammugn) och destillerugn. Såsom öfriga farmaceutiska

verktyg betecknas vågskålar, mortlar af malm, järn, mar-

mor, serpentin och glas, rifsten med löpare, filar, raspar,

siktar, durkslag, trattar, skedtrattar, sildukar och filtra,

präss, järnringar till afskärniug af glasrör, tänger, skumslef,

skärbräde med knifvar, tenakler, stråkransar, pillermått

(afskärare) och ask till förgyllning eller försilfring af piller.

Lutum kallades allt, som »tjänar till att tiltäppa sprin-

gor, fogningar och öppningar på käril samt att öfverdraga

retorter med». Sådana luta voro en deg af mjöl, vatten och

öl, som, utstruken på papper, lades omkring en fog, hvilken

därpå ombands med en fuktad svinblåsa, vidare en bland-

ning af bolus och osläckt kalk med ägghvita eller linolja

såsom bindemedel att användas vid högre temperaturgrader.

Med hänvisande till Sommerhoffs Lexicon pharmaceu-

tico-chymicum, afhandlar Kap. 3 de farmaceutisk-kemiska

sedan äldre tider använda tecknen. Sådana voro exempelvis:

V — vatten, A = eld, A = luft, V — jord, »o = arsenik,

£ = antimon, +» = bly (Saturnus), o = guld (Sol), ? =
koppar (Venus), £ = kvicksilfver (Mercurius), cf

1 = järn

(Mars), $ - magnesium, g = nickel, J© = platina, D —
silfver (Luna), ^ = svafvel, \ — tenn (Jupiter), p* = vis-

mut, ö = zink, © = koksalt, ® = salpeter, * = salmiak,

© = vitriol (sulfat), X — kalk, rf = dag, P = natt.*

* Anm. I samma mån, som den kemiska vetenskapen utvecklade

sig, blefvo dessa från grekerna härstammande kemiska symboler modi-

fierade för att kunna illustrera de nya åsikterna. De exempelvis af

Schekle begagnade tecknen afvika i mycket från de ursprungliga samt

återfinnas i A. E. Nordenskiölds Carl Wilhelm Scheele. Efterlemnade

bref och anteckningar, Facsimile ur II. T. Scheffers Chemiska föreläs-

ningar, utgifna af Torbern Bergman, Uppsala 1775.
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Kap. 4 redogör för den af ålder brukade medicinal-

vikten i libra, uns och drachma, scrupel och gran, och var

1 Libra = 12 Uns motsvarande 360 gram
1 Uns = 8 Drachma » 30 »

1 Drachma — 3 Scrupel » 3,75 »

1 Scrupel = 20 Gran » 1,20 »

Våta varor kunde liksom de torra vägas eller ock mätas

och var 1 Conguis (kanna) = 8 Libra motsvarande 2,500 gram.

Sådana mått för torra saker som Fasciculus (en famn),

Manipulus (en handfull) och Pugillus (en nypa), voro såsom

osäkra ur bruk, säger Retzius. De vätskor, som voro tyngre

än vatten såväl som oljor, skulle ej mätas utan vägas. De
större vikterna borde vara förfärdigade af malm (mässing)

men granvikterna af silfver. Mätkärlen skulle vara tillver-

kade af finaste tenn och för »ädlare liqueurer» af glas.

Afd. II begynner med kap. 1, som bär rubriken, Om
de pharmaceutiske operationer. Dessa indelas i »rneka-

niske», till hvilkas anställande endast nyttjas lidande medel

och »chemiske», för hvilka »nödvändigt fordras värkande

medel».

Kap. 2. Pharmaceutico mechaniske operationer

omfattar krossning, skärning, filning, raspning och pulvri-

sering, hvilken operation kallades »alcoholisation», om pulvri-

seringen drifvits så långt, att smådelarna »ej med syn och

känsel kunna åtskiljas». Vidare beskrifves pressning, af-

hällning, skumning och silning genom linne, ylleduk, filt-

hatt (Manica Hippocratis), gråpapper, sand eller blånor.

Blandning utfördes genom rifning, stötning, krossning, knåd-

ning, skakning eller skvalpning (agitatio).

Kap. 3 afhandlar pharmaceutico chemiske opera-

tioner. Upplösning var antingen »solutio disjunctoria»,

när lösningsmedlet endast upplöste kroppen i mindre delar

utan att förändra dess natur eller »Solutio mutatoria, när

jämte delningen någon beståndsdel förstöres, hvilken för

at återställa kroppen i sitt förra lynne måste tilläggas» eller

slutligen »solutio destructoria», som »förstörer så aldeles
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solutum, at det på intet sätt kan återställas i sitt förra

lynne». Upplösning kunde ske genom »infusion, maceration,

digestion, decoction, elixivation (utlutning), fusion (smält-

ning) eller deliquescens».

Afdunstning, ystning och fällning definieras därpå.

Såsom fällning betecknades äfven den förändring, en kropp

undergick genom jäsning. Destillation sades ske »per

ascensum» (uppåt), då »värmen användes på bottnen och

någon del af sidorne på destillationskärilet, hvarigenom

ångorna tvingas i högden», men »per descensum» (nedåt),

när ångorna förmedelst den ofvanpå varande elden tvingas

til den under varande toma rymd». Då ett ämne destille-

rades med vatten eller spritångor, sades man abstrahera

densamma. Kohobation var en upprepad abstrahering

af ett och samma ämne. Dep b legmation var de vatten-

haltiga delarnes afsöndring från någon spirituös, sur eller

alkalisk vätska. Den utfördes genom evaporation, destillation

eller frysning.

Volatilisation benämndes den operation, hvarigenom

»en eldfast kropp göres flyktig, då den med en flyktig noga

förbindes». Saponif icatio kallades sättet att »förbinda en

fetma med ett salt». Då ett surt salt »medelst tillägg af

något phlogistiskt eller metalliskt ämne» förlorat sina förra

egenskaper, benämndes operationen dulcif icatio.

Fermentatio (jäsning) uppfattades som »en invärtes

rörelse emellan delarne i en sammansatt kropp, uppväckt

och underhållen genom luft och värma, hvarigenom den

förra sammansättningen störes och en ny uppkommer».

Calcination var af tre slag. »Calcinatio ignea», då

mineral eller metaller rostades i luften. »Calcinatio menstru-

alis», »då metaller, isynnerhet af någon skarp syra frätes

till en kalk» samt »Calcinatio philosophica», »när man me-

delst heta ångor betager ben och horn sina limagtiga delar,

så att de blifva sköre». Med kalcination förstod man för-

öfrigt all slags långvarigare upphettning i luften. Slutligen

lämnas definition öfver förpuffning, dekrepitering, glas-
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smältning ocli reduktion. Reduktion af kvicksilfver be-

nämndes »revivificatio».

Afdelningen III omfattar pliarmaceutiska pra3 pa-

rater. Sedan Kap. 1 definierat ett preparat såsom ett »rätte-

ligen tillredt medicament» beskrifves i Kap. 2 sättet för

»Simplicium samlande, torkande och förvarande», och synes

Retzius med afseende härå hafva haft en i det närmaste

fullt modern uppfattning. Angående de ur den färska drogen

pressade växtsafterna heter det, att desamma borde förvaras

i källare under ett lager af frisk olja. Mineralier och ostra-

codermata skulle, sedan de blifvit renade från främmande
inblandningar, stötas eller malas, vaskas och torkas. Salterna

borde renas genom omkristallisering före användandet.

Kap. 3 omfattar Species och Kap. 4 Pulver. Dessa

senare voro af tre finhetsgrader. Den finaste af dem be-

nämndes »alcohol», den något gröfre »pulver» och den gröfsta

»tragea». Något sätt för bedömandet af dessa finhetsgrader

angifves emellertid ej, men angående drogernas torkning

före pulvriseringen och pulvrens förvaring äro ganska nog-

granna och rationella föreskrifter meddelade. Salter fingo

ej pulvriseras i metallmortel.

Kap. 5 afhandlar Conserver, hvilka framställdes af

färska, fint sönderdelade växtdroger, som med socker sam-

manknådades till ett mos och Kap. 6 Tunnsafter, hvilka

erhöllos af den sönderskurna, färska drogen genom utpress-

ning. Faeculae benämndes i Kap. 7 »det grummel som

örtsafter afsätta, då de en tid få stå». Hit räknades endast

Elaterium album. Kap. 8 beskrifver inspisserade safter,

hvarmed förstods den färska, utpressade växtsaften, som

indunstadts till honungs konsistens.

Kap. 9 afhandlar beredningen af Elektuarier. Ett

elektuarium, tunnare än mos, kallades »Lohoch» och ett

dylikt af syrups konsistens »Linctus».

Kap. 10 beskrifver beredningen af Piller. Massan ut-

rullades i stänger, hvilka skulle afmätas med pillermått ocli

sönderskäras. Så erhållna piller skulle rullas samt beströs
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med något pulver eller också öfverdragas med vare sig

bladguld eller silfver.

Kap. 11. Kakor, Pastiller, Pastse och Supposito-

rier. »Kakor, pastiller och baciller äro endast åtskilda till

utvärtes skapnadeu, de seduaste rullas ut till smala stänger,

pastiller hafva ett slags fot at hvila på och kakorna rullas

antingen i skapnad af musträck eller til kulor, hvilka sedan

med någon slags stämpel nedtryckas. Suppositorier kallas

aflonga, något kägelformiga machiner, som äro af tvänne

slag; kokade, hvilka tilredas af honung, som lindrigt kokas

tils den kalnat, stelnar til en i kölden skör massa, som än

varm varande efter behofvet tilskapas, eller okokade, som

från Boli endast skiljas til bruket och understundom til

skapnadeu. »

Kap. 12 beskrifver tillredning af den smakliga läke-

medelsform, som benämndes Mor seller. En blandning at’

socker och litet vatten eller fruktsaft inkokades, tills en ut-

tagen droppe vid afsvalning stelnade. Därpå inblandades

sådane beståndsdelar som pulvriserade växtdroger och syltad

eller rå frukt, hvarefter massan ännu varm utgjöts i formar.

Om massan droppvis uthälldes på en kall stenplatta erhölls

s. k. Rotulae.

Beredningen af Emulsioner enligt Kap. 13 tillgick

på de äfven numera vanliga sätten.

Kap. 14 omfattar Infusa och Decocta. Infusionerna

voro af tre slag. »Aquosa», som bereddes af växtdroger

och kokande vatten. »Vinosa», som erhöllos genom drogens

digestion med vin och »vinoso aquosa», som framställdes

genom extraktion af drogen först med kokhett vatten och

därpå med vin. Dekokterna erhöllos af växtdroger genom
kokning med vatten i slutet kärl öfver öppen eld. Kärlen

fingo ej vara af metall, om något saltartadt ämne ingick i

dekokten. När en »halfmetall» såsom antimon eller kvick -

silfver tillkom skulle densamma, innesluten i en linnepåse,

nedhängas i dekokten under kokningen.

Kap, 15 beskrifver beredningen af Muci lagi nes och
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Kap. 16 Gelatin se, om hvilka det sägs, att de bäst kokas

i en Papins gryta. Kap. 17 omfattar tillredningen af de

olika slagen ättika, »destillerad, infunderad och kokad».

Kap. 18 afhandlar Tinkturer och Essencer, hvilka

definierades såsom en »tunn, mer eller mindre klar och

färgad upplösning af ämnen ur alla tre naturens riken med
någon spirituös, vinös, vattenaktig eller salt liqueur tillredd,

som är mera saturerad än et infusum».

De genomskinliga, röda, gula eller blå utdragen be-

nämndes vanligen tinkturer, under det att de mindre genom-

skinliga, gröna, bruna eller svartaktiga kallades essencer.

Vid de sammansatta tinkturernas och essencernas beredning

skulle en viss ordning iakttagas vid extraktionen. Om t. ex.

i en komposition ingick såväl rot som harts jämte balsam

och olja, så digererades roten först med menstruum, hvar-

efter filtrerades. I filtratet löstes först hartset sedan balsa-

men och sist oljan.

I Kap. 19 definieras Elixir, som till skillnad från

essence var »alltid sammansatt, mera saturerad, tjockare

til consistencen, mörkare til färgen och mäst brun eller

svart».

Kap. 20 omfattar Extrakter, hvilka bereddes och in-

delades på samma sätt som ännu i dag.

Föreskrifterna för framställning af Resina, Syrupi,

Mel samt Oxymel under Kap. 21, 22 och 23 äro nästan

moderna. Balsamerna, Kap. 24, voro af tvenne slag,

spirituösa, »som hörer til Tincturer och feta eller unguinösa.

som är en art salva».

Salvorna, Kap. 25, omfatta fem grupper: »Simpliciter

mixta, nutrita, cocta, composita och linimenta». De först-

nämndas beredning framgår af deras benämning. »Nutrita

bestå af någon fet olja, till hvilken under ständig röring

gjutes någon ätticka eller alkalinsk spiritus, så länge oljan

vill emottaga någon och alt blir hvitt, som en tjock grädda».

»Cocta» kallades de, som »af ister eller smör och någon

färsk växtdel, saft eller slem tilredas medelst lindrig kok-
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ning». »Composita» voro beredda såväl genom kokning

som blandning. »Linimenta» kallades sådana salvor, som

voro »lösare än ister, men stadigare än olja».

Kap. 26 afhandlar Plåster. Dessa voro af tvenne slag.

»Saturnina, som bestå af en i olja upplöst blykalk» och

>Cerodes», hvilka »till basis hafva vax, talg, hartz och

dylikt». Ett plåster, som var mjukare än ett vanligt, kal-

lades »Ceratum».

Kap. 27, omfattande Oljor, indelar dessa i feta, essen-

tiella och vidbrända. De »feta oljorna» borde utvinnas ur

resp. frön genom kall pressning, ty säger Retzius, »at värma
de stötte frön eller stänka dem med vatten och sedan torka

dem eller bruka heta plåtar är genaste vägen att få oljan

härsken». Oljefattiga frön skulle dock stötas och kastas i

kokande vatten, hvarpå den utsmälta oljan genom lindrig

uppvärmning och filtrering befriades från fuktighet.

De »essentiella» oljorna framställdes af den inciserade

växtdrogen genom destillation med vattenånga, i allmänhet

efter föregående maceration med koksalt och vatten. Till

dessa oljor räknades äfven »Aether el. Naphta», som dock

»är flyktigare, eldfängdare och hafver intet resineust i sin

sammansättning»

.

De »vidbrända» oljorna erhöllos genom torr destillation,

antingen »per ascensum» eller »per descensum». (Jfr sid.

363). I förra fallet underkastades råmaterialet torr destil-

lation ur järn, sten eller glasretort. I det senare fallet åter

skedde destillationen »medelst 2 sammanpassade grytor,

emellan hvilkas öppningar lägges en med många hål genom-

bårad järnplåt, den undre som är tomm och blir recipient

nedgräfves i jorden och den öfra fylles med destillations-

ämnet; sedan fogningarne blifvit väl tiltäpte, göres eld rundt

ikring och ofvanpå den öfre grytan, då efter hand oljan

tillika med phlegma (vattenvätskan) samlas i den nedra».

»Feta oljor göras empyreumatiske, då de blandas med
tegelmjöl, kalk, aska, etc. och sedan genom destillation i

öppen eld afdrifvas».
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Kap. 28 afhandlar beredningen af Aquae destillatse.

Under det att dessas framställning i öfrigt synes hafva

varit fullt rationell, kan däremot föreskriften att för aflägs-

nande af biåslukt utsätta vattnet för frysning eller solljus

sägas hafva varit mindre lyckligt vald. De destillerade

vattnen voro af tre slag »aquosse, vinosae och spirituösas

beroende på, om drogen underkastades destillation enbart

med vattenånga, eller om något vin eller sprit tillsattes vid

densamma.

Kap. 29, S pir i tus, indelar dessa i flera grupper. »Spi-

ritus ardens eller inflammabilis» motsvarade våra dagars

destillerade, aromatiska spiriter. Till »Spiritus urinosus el.

alkalinus» hörde exempelvis Spiritus Cornu Cervi och Spi-

ritus Salis ammoniaci aquosus (ammoniak). »Spiritus urin-

osus oleoso spirituosus» framställdes af ett »lutsalt, salmiak

och Spiritus Vini», och »Spiritus acidus» definierades såsom

en »sur vätska, bestående af salt och vatten, som fås genom
torr destillation af ämnen ur alla tre naturens riken». Här-

med förstod man syror. Sålunda förekommo Spiritus Nitri,

Vitrioli och Salis communis. Med »Spiritus acido oleosus»

menades en mer och mindre flyktig vätska, »bestående af

en syra, olja och vatten, som fås af alla tre naturens riken».

Hit hörde exempelvis Spiritus Formicarum. Den sista

gruppen, »Spiritus acido-oleosus mineralis», omfattade syre-

estrar såsom Spiritus Nitri dulcis och Spiritus aethereus

vitriolatus.

Med de i Kap. 30 afhandlade Liquamina eller O le a

per deliquium, hvarmed förstods »den vätska, som fås då

en kropp af de vattenpartiklar, som i luften finnas, uplöses

och sönderflyter, äfvenledes den vätska som genom förrutt-

nelse fås af vissa animaliska kroppar». Exempel på dylika

vätskor voro Liquamen Salis Tartari och Liquamen Lum-

bricorum.

Kap. 32 afhandlar Sal t er. Ett salt definieras som »en

kropp, som lämnar smak på tungan, uplöses i vatten, är i

elden antingen beständig eller flygtig, i anseende til olika
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beskaffenhet uplöser olika kroppar och antager olika ntvärtes

skapnad». Salterna indelades i »sura, lutagtige, medelartade

eller ofullkomlige».

»Sura salter», heter det, »gifvas ej som äro eldfasta

utan i jämförelse med hvarandra, icke heller gifvas rena

syror i solid form. De skiljas från andre därmed att de

ha en sur, stickande smak och lukt, de fräsa med alkali

och en del metallica, ändra den blå, vegetabiliska färgen

til röd, fälla merendels hvad i alkali är uplöst, uplösa de

flästa kroppar, utgöra med alkali medelsalt, med metaller,

jordarter etc. ofullkomliga salter». Såsom exempel på sura

salter uppräknas »vitriolsyra, salpetersyra, koksaltsyra, Flores

Benzoes och Sal volatile Succini».

»Lutsalter» voro antingen eldfasta eller flyktiga. »De

kännas därmed från andra salter, at de ha en så kallad

* lutsmak, de eldfaste ingen, men de flygtige skarp, stickande

lukt, de fräsa med syror, fälla merendels hvad i syror är

uplöst, ändra de fläste vegetabiliska blå och röda blom-

safterne til gröne, uplösa mindre antal kroppar än syror,

gå med de senare til medelsalter, utgöra med olja såpa och

ökas til sin skärpa mycket af osläckt kalk, ex. Soda, Sal Tar-

tari (pottaska), Alkali volatile causticum (ammoniak) m. fl.»

»Medelsalt» kallades »et mer eller mindre bäskt, hvarken

surt, lutagtigt, sött ellar sträft smakande salt, som är sam-

mansatt af en syra och et lutsalt, i den proportion, at icke

spår finnes til någondera, hvarföre de icke heller på något

sätt förändra den blå vegetabiliske färgen, ex. Tartarus

vitriolatus (kaliumsulfat), Tartarus solubilis (kaliumtartrat),

Sal ammoniacum m. fl.»

»Ofullkomlige salter» kallades sådana, »som hvarken

äro rätta syror eller medelsalter utan tilkomma antingen af

en syra med en lerjord, metallisk jord, vegetabilisk, ej salt-

vandlad äfven kalkartig jord och understundom något phlo-

giston, eller af et mineraliskt alkali och et annat salt, det

vi ej så noga känne. De hafva antingen en syrlig, sträf,

söt understundom ock en något lutagtig smak, ex. Vitriolum

Farmaciens historia. 24
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Martis, Saccharum Saturni, borax, Mercurius sublimatus

corrosivus m. fl.».

De »Essentiella salterna» ansågos äfven höra till sist-

nämnda grupp. De framställdes af utpressad växtsaft. Sedan

denna blifvit afdunstad till syrups stadga, öfvergöts den

med ett lager olja och sattes åsido till kristallisation. Exem-

pel på sådana salter voro Sal Acetosellse (kaliumbioxalat),

Crystalli Tartari (kaliumbitartrat) och Saccharum.

Såpa definieras under Kap. 33 såsom »en mer eller

mindre solid blandning af olja och salt (mäst lutsalt), up-

löselig både i vatten och bränvin». Hit räknades äfven

Hepar Sulphuris och Hepar Antimonii.

Om Flores och Sublimater heter det i Kap. 34, att

»de salt eller svafvelartade, rena eller med metaller blan-

dade samt metalliska prseparater, som medels sublimation

fås, kallas, om de utgöra en solid sammanhängande kropp,

Sublimater, men sublimeras de i skapnad af pulver, fjäll

eller fjun, beta de Flores».

Kap. 35 afhandlar Magisterier och Praecipitater,

hvarmed förstods ett pulver, som »medelst fällning ur någon

solution afsöndras». Som exempel härpå anföras Magnesia

alba, Lac Sulphuris och Kermes mineralis.

Kap. 36 omfattar K al eker och Croci, hvilka definie-

rades såsom »metalliske eller mineraliske pulver, som fås

antingen genom calcinatione ignea eller menstrualis 1 och

kallas kalck, om de äro hvita eller grå til färgen, men

saffran om de äro röda, bruna eller gula, ex. Calx Stanni

(tennoxid), Crocus Martis (järnoxid), Minium».

Kap. 37 beskrifver Regulus såsom »en från alt annat

friad och renad, i sitt metalliska lynne varande metall eller

halfmetall», hvilken erhålles genom reduktion på torra vägen.

Antimon, Regulus Antimonii, utgjorde en dylik.

I Kap. 38 definierar Retzius slutligen Glas såsom »en

härd, skör och mer eller mindre genomskinlig kropp som

1 Exempelvis då antimon med tillhjälp af salpetersyra öfverfördes

till oxid.
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fås, då någon jord, stenart, metallisk kalk, med eller utan

tilsats, genom eld bringas til et flytande ämne, hvilket stel-

nat får de ofvannämnda egenskaper och sällan är uplöse-

ligt». På detta sätt erhölls t. ex. Vitrum Antimonii.

Utan tvifvel ger oss Retzius’ lärobok en tillförlitlig bild

af farmaciens utvecklingsstadium i Sverige på 1770-talet,

ty Retzius, som själf varit farmaceut i yngre dagar, åtnjöt

af sin samtid stort anseende som samvetsgrann forskare.

Som synes, så skilde sig Pharmacopoea svecica I, som utkom
endast 6 år efter Retzius’ lärobok, oerhördt från denna.

Nämnda farmakopé torde också hafva åstadkommit en full-

ständig revolution inom den svenska farmacien såväl i

vetenskapligt som praktiskt hänseende.

Under närmare ett femtiotal år följde den svenska far-

macien fullständigt de af Pharmacopoea svecica Ed I utsta-

kade linierna, ty om man undantager upptagandet af ett

och annat preparat och en och annan drog såsom Calamus,

Digitalis och Laurus cerasus jämte införandet af några

modernare namn, så äro de tre närmast följande farma-

kopéupplagorna, som utkommo under den korta tidrymden

af 15 år, endast aftryck af Pharmacopoea svecica Ed. I.

Den femte upplagan af Pharmacopoea svecica, som

utkom 1817, markerar däremot en ytterligare utveckling af

den svenska farmacien. En kort öfversikt af denna farma-

kopé torde därför här vara på sin plats.

Ehuru Pharmaca simplicia äro i det närmaste lika många

till antalet som i föregående farmakopéupplaga, hafva dock

åtskilliga äldre dylika utgått och ersatts med nya. Bland

dessa senare märkas några naturliga mineralvatten såsom

Fachinger, Pyrmont, Selters och Spaa och en del droger så-

som Angustura (cortex), Axungia Pedum Tauri och Phocce,

Bismuthum (Marcasita), Hirudines, Kino, JcomjölJc och grädde

samt smör, Mica Panis biscocta (sockerskorpa), mulbär,

Phellandrium (semina), kautschuk och Sapo viridis.

Några preparanda voro öfverförda till köpvarorna så-
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som Acidum Vitrioli seu Oleum Vitrioli, Alkali vegetdbile seu

Cineres clavéllati (pottaska), Aqua fortis, Elaterium, Saccha-

rum Lactis och Saccharum Saturni, Sal Acetosellce och Sal

Glauberi.

Under rubriken Pharmaca composita möter man emeller-

tid den mest genomgripande förändringen, i det att hit-

hörande läkemedel ökats med omkring 120 stycken.

Den Berzelianska nomenklaturen har därjämte blifvit

införd för de kemiska preparaten.

Acidum Salis communis heter nu Acidum muriaticum

men framställes ungefärligen på samma sätt som förut.

Aether Vini seu vitriolatus har erhållit det moderna namnet

Aether, och Calx Antimonii benämnes nu Superstibiis kalica.

Causticum antimoniale, som jämlikt Ed. II fortfarande fram-

ställes genom destillation af antimonoxid och klornatrium

med svafvelsyra, har erhållit namnet Murias stibiosum.

Causticum Lunare har förändrat namn till Nitras argenticum.

Hydrargyrus corrosivus albus (Ed. IV, kvicksilfverklorid)

heter nu Murias hydrargyricum corrosivum och framställes

på samma sätt som i Ed. IV d. v. s. genom upplösning af

kvicksilfver i koncentrerad svafvelsyra, indunstning till torr-

het och det bildade kvicksilfversulfatets sublimering tillsam-

mans med klornatrium. Hydrargyrus dulcis (Ed. IV) be-

nämnes nu Murias hydrargyrosum.

Hydrargyrus corrosivus ruber (Ed. IV) har ersatts af

Oxidum hydrargyricum, framställd genom glödgning af kvick -

silfvernitrat, och Oxidum hydrargyricum prcecipitatum er-

hålles genom fällning af samma salt med kalihydrat. Sal

essentiale Tartari, som redan i Ed. II ändrade namn till

Acidum Tartari crystallisatuin, heter nu Acidum tartaricum.

Af köppreparatet rå pottaska beredes genom omkristal-

lisering det renade saltet, Subcarbonas kalicum depuratum
,

och genom mättning af detta med kolsyra framställdes Gar-

bonas kalicum (bikarbonat). Alkali vegetabile tartarisatum

(Ed. II) har erhållit namnet Tartras kalicum.

Sal Martis har ändrat namn till Sulphas jerrosum crystal-
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lisatum, och Alkali ammoniacum causticum (Ed. II) be-

nämnes nu Ammoniacum causticum. Saccharum Satnrni,

renadt genom omkristallisering, har ändrat namn till Acetas

plumbicum crystallisatum och Sulphur Antimonii prsecipitatum.

(antimonsvafla) heter nu Hydrosulphuretum stibiosum cum

sulphure.

Antalet Aquce aromaticce är betydligt ökadt, och bland

Acjuse finnas äfven upptagna kompositionerna till några

mineralvatten såsom Fachinger, Pyrmont, Selters och Spaa.

Af Axungia äro endast Axungia curata och nitrica intagna.

Condita och Conserva äro ungefär desamma som förut, men
Decocta hafva blifvit åtskilligt flera än förut. Rubriken

Elixir är utgången, och hithörande fluida hafva blifvit in-

rangerade bland tinkturerna.

En betydlig ökning af antalet Emp/astra, Emu/siones och

Extracta har ägt rum, och detsamma är förhållandet med
Infusa, Piluloe och Pulveres. Rubriken Species, som egendom-

ligt nog varit utgången ur de tre närmast föregående farma-

kopéupplagorna, återfinner man och hit föres äfven Species

pro vaporibus Acicli acetici (ingredienser för framställning af

ättiksvreångor) och Species pro vaporibus Superoxidi muriatosi

(ingredienser för framställning af klorväte) m. fl. dylika.

Spiritus omfattar numera, utom Spiritus concentratissimus

(alkohol), concentratus, dilutus och frumenti (brännvin), endast

spriter destillerade på växtdroger. Slutligen har antalet

Syrupi, Tinctura och Unguenta vunnit en betydande tillökning.

*

Under de 25 år som följde efter utgifvandet af Pharma-

copoea svecica Ed. V hade särskildt den kemiska vetenska-

pen riktat terapien med en mängd nya läkemedel, såväl af

oorganiskt som organiskt ursprung. Den kemiska industrien

hade härigenom vunnit ett betydande uppsving, och en stor

del såväl äldre som nyare kemiska preparat af fullgod be-

skaffenhet kunde redan nu inköpas till lägre pris än det,

som ett hemmaberedt preparat betingade. Oaktadt detta



374

förhållande betecknar den sjätte upplagan af Pharmacopoea

suecica höjdpunkten af den svenska farmaciens utveckling

på det syntetisk-kemiska området.

Den kommitté, som utarbetade denna farmakopé, ute-

slöt nämligen helt och hållet de kemiska preparatens under-

sökning å identitet och renhet och upptog i dess ställe före-

skrifter om beredning å apoteken af ej mindre än ett

hundratal kemiska preparat, »på det att läkaren alltid skulle

hafva rätt att fordra ett sådant preparat så rent som det

efter den gifna föreskriftens noggranna iakttagande erhålles

och apotekaren, om han opröfvad behållit en illa beredd

eller uppsåtligt förfalskad vara må stå sitt kast såsom hade

han sjelf illa beredt eller förfalskat densamma».

Under det att Materia pharmaceutica i denna edition till-

ökades endast med ett jämförelsevis ringa antal dels nya

medel såsom Acidum citricum, Balsamum canaclense, Creo-

sotum, Folia JBucco, Jodum
,
Kali zooticum vel borussicum (gult

blodlutsalt), Oleum Jecoris aselli och Secale cornutum, dels

preparat som förut skulle beredas hemma, exempelvis Aci-

dum muriaticum crudum, Acidum sucdnicum och tartaricum

samt Magnesia alba, så riktades Pharmaca prceparanda med

ett stort antal nya, såväl oorganiska som organiska kemiska

preparat. Bland dessa märkas Chloretum zincicum, Cyanetum

ferrico-ferrosum, Cyanetum Icalicum, Hypochloris calcicus,

Jodetum hydrargyricum och hydrargyrosum, Jodetum Icalicum,

Oxidum ferrico-ferrosum, Solutio Hypochloritis natrici, Solutio

Nitratis Hydrargyri ; Acidum quercitannicum, Amygdalinum,

Aqua Amygdalarum amararum concentrata, Ladas ferrosus,

Quercitannas plumbicus, Solutio Subacetatis ferrici, Tartarus

boraxatus samt åtskilliga alkaloider såsom Acetas morphicus

och strychnicus, Emetina, Morphina, Strychnina och Sidphas

quinicus.

Den kemiska nomenklaturen är i sjätte editionen nästan

fullt modern. Acidum muriaticum har sålunda ändrat namn
till Acidum hydrochloricum, Murias baryticum, ferricum och

stibiosum heta nu Chloretum baryticum, ferricum och stibiosum.
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Alkali minerale har ändrat namn till Carbonas natricus.

Pottaska heter nu Carbonas Jcalicus i stället för Subcarbonas

kalicum, och kaliumbikarbonat har utbytt sitt namn Carbo-

nas kalicum mot Bicarbonas Jcalicus o. s. v.

Bland de galeniska läkemedlen, hvilka till antalet voro

ungefär lika många som i föregående farmakopéupplaga,

märkas några nya. Som exempel på sådane må anföras

Oleum Cantharidum infusum, Oleum Crotonis, Oleum Filicis

maris och opodeldoc. Läkemedelsformen Enemata är ånyo

införd, och ett tiotal Extracta äro nya, däribland Extractum

Belladonnce, Cince, Liquiritice, Nucis vomicce, Pomorum ferratum

och Trifolii aquatici.

*

Den sjunde upplagan af Pharmacopoea suecica innebär

en afsevärd förskjutning af farmaciens verksamhetsområde.

Utarbetandet af nya tillverkningsmetoder för de kemiska

läkemedlens framställning samt uppfinnandet af en mängd
nya dylika medel, gjorde det nämligen omöjligt för apoteks-

laboratorierna att längre upptaga konkurrensen med den

kemiska storindustrien. Man finner också endast hälften så

många kemiska preparanda i denna edition som i den förra.

För de preparat, som nu få köpas, har emellertid pröfning

blifvit införd, hvarigenom apotekslaboratoriernas uppgift

från att vara nästan uteslutande syntetisk äfven blef ana-

lytisk.

Bland nya köppreparat märkas Benzolum, Brometum

kalicum, Carbonas lithicus, Chinoidina, Cliloras Jcalicus och

natricus, Chloretum chinicum, Chloroformium, Codeina, Coffeina,

Coniina, Glycerinum, Hypermanganas kalicus, Hyposulphis

natricus, Ladas zincicus, Molybclcenas natricus, Nicotina,

Nitras strychnicus, Oxalas cerosus venalis, Santoninum, Vale-

rianas atropicus, chinicus och zincicus samt Veratrina. Af

nya växtdroger må nämnas Flores Kusso, Gutta percha

alba, Herba Lobclice och Matico samt Stipites Laminarice.

Oaktadt denna farmakopés starka tendens att minska
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antalet kemiska preparanda, så finner man dock några nya
dylika i densamma såsom Collodium, Hydratocarbonas fer-

rosus saccharatus, Hydras ferrico-magnesicus, Jodetum plum-

bicum, I/iquor Acidi hypochlorosi, Liquor ad Serum Lactis

parandum, Oxidum magnesicum leve och ponderosum, Solu tio

Chlori, Sulphuretum Jodi och Tartras ferrico-hdicus.

Som synes, är den kemiska nomenklaturen nu fullt

modern.

De galeniska läkemedelsformerna äro ungefär de samma
som i föregående upplaga, men antalet beredningar har

minskats med omkr. 130.

#

Framställningen af kemiska preparat å apotekslabora-

toriet har än ytterligare inskränkts i svenska farmakopéns

åttonde upplaga, som af preparanda att beredas hemma
endast upptager ett tjugutal. I stället hafva betydligt ut-

förligare bestämmelser angående läkemedlens identifiering

och pröfning på kemisk, fysikalisk och mikroskopisk väg

blifvit införda. Apoteken, som trots den sjunde editionens

föreskrifter om preparatens pröfning mångenstädes torde

hafva varit ganska klent utrustade med reagens och redskap

för analytiskt behof, blefvo nu alla skyldiga att anskaffa

fullständig utredning för såväl de kemiska läkemedlens som

växtdrogernas kvalitativa och kvantitativa undersökning.

Det kan med fog sägas att 8:de upplagan af farmakopém

i utförandet af dylika undersökningar, ställer ganska höga

fordringar på apoteksyrkets utöfvare.

Köppreparatens antal i nämnda farmakopéupplaga har

något ökats, och bland dem finner man en mängd nya orga-

niska preparat såsom Acetanilidum, Acidum lacticum, Adeps

Lancc, Antipyrinum, JBrometum cethylicum, arecolicum, chini-

cum och homatropicum, Carvonum
,

Chloretum apomorphicum,

chinicum och pilocarpicum, Chrysarobinum, Cinnamalum, Euca-

lyptolum, Eugenolum, Gallotannas chinicus, Hydras terpicus,

Mentliolum, Naphtholum
,

Phenacetinwn, Pyrogallolum, liesor-
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einum, Saccharinum, Salicylas hydrargyricus och phenylicus,

Salipyrinum, Salophenum, Siibgallas och Subsalicylas bismu-

thicus, Sulfonalum, Tannalbinum, Tannoformium, Theobromino-

salicylas natricus, Trionalum och Vaselinum.

Nyupptagna växtdroger äro Cortex Condurango och

Purshiance, Folium Hcimamelidis, Pesina Podophylli, Bhizoma

Hydrastis och Semen Strophanti.

Beträffande de galeniska läkemedlen föreskrifver åttonde

upplagan af svenska farmakopén, att de fortfarande skola

beredas å apotekslaboratoriet och detta med tillgodogö-

rande af de framsteg, som under senare tider blifvit gjorda

härutinnan. Visserligen har antalet af dessa läkemedel ytter-

ligare nedgått med ett femtiotal, men flera nya läkemedels-

former äro dock införda, bland hvilka de viktigaste ära

Extracta fluida, Gelatinae, Suppos/toria och Tab/ettae. Synner-

ligen viktiga förändringar hafva dessutom vidtagits i fram-

ställningsmetoderna för ett större antal beredningar .

1

*
*

*

Det adertonde århundradet, utmärkt för genomgripander

omhvälfningar, såväl i kulturfolkens statsskick, som i de

ekonomiska existensvillkoren, bar äfven i sitt sköte epok-

görande upptäckter och framsteg på naturvetenskapernas

område, hvilka för den svenska farmacien skulle blifva af

allra största betydelse. I synnerhet under frihetstiden, som

med skäl blifvit kallad Sveriges vetenskapliga storhetstid,

hade det fria statsskicket och den långa freden i förening

kallat stora krafter till lif såväl inom den materiella odlin-

gens som de olika vetenskapernas område, och Sveriges

inlägg särskildt i den naturvetenskapliga forskningen under

nämnda århundrade, då det fostrade sådana söner som

1 En jämförande tabell öfver antalet köppreparat samt kemiska ocli

galeniska beredningar, upptagna i de olika farmakopéupplagorna, åter-

finnes under kap. Farmakopéer.
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Carl von Linne, Carl Wilhelm Schéele, Torbern Berg-

man, A. Celsius, J. G. Gahn, J. G. Wallerius, A. F.

Cronstedt, P. J. Hjelm och K. P. Thunberg, var af största

betydelse.

Ännu var visserligen icke det tidsskede fullständigt till

ända, då den spekulative apotekslaboranten på lediga stun-

der med förkärlek sysslade med alkemistiska experiment,

därvid framställningen af »metallernas konung» alltid häg-

rade såsom det efterträdda målet 1
,
men dimmorna från

medeltiden började skingras för de frambrytande strålarne

från ett rationellt, naturvetenskapligt forskningsarbete.

Flera voro i medlet af 1700-talet de farmaciens män,

hvilka började komma till insikt om, att också de måste

tillgodogöra sig framstegen på naturvetenskapernas område.

Ett allmänt intresse för farmaciens studium gjorde sig i

själfva verket märkbart, och afsevärdt många äro de gradual-

afhandlingar, som vid denna tid underkasta de af gammalt

använda läkemedlen och deras framställning en kritisk

granskning 2
. Ej så få af dessa afhandlingar torde hafva varit

författade af farmaceuter, ty assessor P. Chr. Schultzen,

som själf 1761 försvarade en afhandling öfver »D’Ailhauds

laxerpulver», anför 1781 i sina anteckningar, att »under de

sista 20 åren ej mindre än 10 st. farmacie studiosi vågat

sig upp i den akademiska kathedern för att försvara latinska

afhandlingar». 3 De af såväl Collegium medicum som Apo-

1 Enligt professor I. P. Bergius skall i hofrådet C. G. Warmholtz’

samlingar i Christineliolm hafva fnnnits ett litet stycke guld, framställdt

af apotekaren J. L. Allmacher (död 1724), som var en kunnig kemist

och mycket sysslade med alkemi.

Ännu så sent som 1780 skall August Nordenskiöld, alkemiens

dåtida främste målsman i Sverige, hafva erbjudit konung Gustaf III att

för hans räkning tillverka guld, hvilket anbud äfven lär hafva blifvit

antaget, ty man vet, att Nordenskiöld under någon tid var anställd i

konungens tjänst i egenskap af »guldmakare».
2 Jämför N. P. Hambergs bibliografi i supplement till Farmaceutisk

tidskrift 1861, n:ris 11 och 12.

3 Tvenne af dissertatorerna blefvo sedermera universitetslärare. En

af dem var Anders Jahan Retzius. Några hugnades med apoteks-
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tekaresocieteten i Stockholm under midten och slutet af

1700-talet vidtagna åtgärderna för åstadkommande af under-

visning åt elever och studiosi visa än ytterligare, att man
vaknat till insikt om nödvändigheten af, att farmacien fördes

framåt i vetenskapligt hänseende.

Bland de farmaciens män, hvilka under 1700-talet ge-

nom intresseradt arbete i vetenskaplig riktning bidrogo till

att föra apotekareyrket framåt, må här slutligen, utom den

store Scheele, nämnas J. C. Warmholtz, G. E. Georgii,

F. M. von Aken, F. J. von Aken, P. Chr. Schultzen,

J. E. Ferber, J. BL Ferber, J. J. Salberg och J. Julin,

af hvilka de tre sistnämnda blefvo invalda i Vetenskaps-

akademien, i hvilken Salberg till och med utsågs till preses

för ett år.

Under det att den vetenskapliga utvecklingen på allt

sätt främjades under den period af 1700-talet, som kallas

frihetstiden (1718—1772), rönte densamma under den därpå

följande Gustavianska perioden föga uppmuntran. De osäkra

tiderna i slutet af århundradet, som orsakade handelns af-

tynande, och de svåra missväxtåren i början af 19:de seklet,

som förde med sig nödår, kunde ej heller verka gynnsamt

på de olika vetenskapsgrenarnes lugna utveckling.

Att äfven farmacien blef lidande är naturligt, men det

måste dock medgifvas, att man äfven under denna bekym-

mersamma tid kan påvisa en förhållandevis god utveckling

af densamma. Utgifvandet af den högt ansedda, första

svenska farmakopén, hvilken under den korta tidrymden

af 15 år följdes af ytterligare trenne upplagor, utgör bland

annat ett bevis härpå. De tvenne apotekarereglementena

af 1786 och 1799, hvilka voro de första urkunder, som

närmare bestämde kunskapsfordringarna inom apotekare^

yrket, och den icke obetydliga produktionen af fackveten-

privilegier såsom P. Chr. Schultzen, H. Hennson Schultz, G. E. Georgii,

S. Lundh, G. Korsseman och J. P. Scharenbcrg.
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skaplig litteratur, alstrad af farmaceuter 1
,
bär äfven vittne

om en viss lifaktighet.

Med Carl XIV Johans ankomst till Sverige begynte

emellertid för vårt fosterland en ny utvecklingsperiod af

fredlig sträfvan, och under hans regering bevittna vi en

ny vetenskapernas uppblomstring, motsvarande den under

frihetstiden.

Inom naturforskningen verkade nu en man jämförlig

med Linné nämligen Jöns Jakob Berzelius, samtidens

störste kemist och omskapare af den kemiska vetenskapens

teorier, på botanikens område åter K. A. Agardt och Elias

Fries, på zoologiens Sven Nilsson och på etnografiens An-

ders Retzius. Genom det inflytande, som dessa veten-

skapens stormän utöfvade, kan man konstatera en ständig

stegring i det allmänna intresset för vetenskaplig forskning.

På farmaciens vetenskapliga utveckling utöfvade sär-

skildt Berzelius det allra största inflytande. Hans lärobok i

kemi, som begynnte utkomma 1808, bragte reda och klarhet

i kemiens studium i dess helhet. Sedan han vunnit säte och

stämma i Sundhetskollegium och blifvit utnämnd till pro-

fessor vid det 1810 nybildade Karolinska institutet, gjorde

sig hans varma intresse för speciellt den farmaceutiska

kemien gällande. Farmaciens adepter kunde nu begagna sig

af hans utmärkta föreläsningar, och i själfva verket utgjor-

des vid denna tid en stor del af de kemie studerande af

farmaceuter, ty magnetiserade af Berzelii mäktiga ande

skyndade såväl äldre som yngre af dessa att tillgodogöra

sig hans omfattande vetande.

På apotekslaboratorierna rådde en liflig verksamhet.

IJvar och en något så när intresserad laborant satte en ära

i att i största möjliga utsträckning framställa de för apo-

tekets behof nödiga såväl kemiska som galeniska preparaten.

En sporre till ökadt intresse var äfven den nya upplaga,

Ed. V, af farmakopén, hvars kemiska del Berzelius bearbetat,

1 Jämför kap. Farmaceutisk bibliografi.
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och den uppmaning, som det nya apotekarereglementet af

1819 i paragraf 14 riktade till Sveriges apotekarekår, att

»preeparata chemica måga här i riket uti så stor qvantitet

tillredas, att sådane prseparata icke behöfva från främmande

land införskrifvas», var säkerligen icke gjord förgäfves.

Apotekslaboratoriernas apparatutredning började äfven få

ett annat utseende, hvartill i hög grad Berzelii’ reformato-

riska inflytande bidrog. Han införde spritlampan, åtskilliga

nya apparater af glas, ligaturer af kautschuk, filtrerpap-

peret m. m.

Visserligen har Berzelius direkt utöfvat ett stort infly-

tande på den svenska farmaciens höjande i vetenskapligt

hänseende, men han har äfven gjort detta indirekt i icke

mindre grad genom sina lärjungar. I främsta rummet må då

C. G. Mosander nämnas, hvilken under hela senare delen af

sitt lif utöfvade ett högst beaktansvärdt inflytande härutinnan,

och detta ej endast på undervisningen genom införande af

ökade fordringar för apotekareexamen och sitt intresse så-

som lärare utan äfven på apotekareyrket i sin helhet, sär-

skildt genom skärpta fordringar vid apoteksvisitationerna.

Under det att Mosander redan som ung farmacie stu-

diosus lämnade apoteksyrket för att, sedan han kreerats till

kirurgie magister, uteslutande ägna sig åt lärareverksam-

heten, fortsatte en annan af Berzelii lärjungar nämligen

C. F. Plagemann efter aflagd studentexamen sin verksam-

het på apotekarebanan. I sin egenskap af instruktionsapo-

tekare var han skyldig att biträda professorn i kemi vid

Karolinska institutet, som nu var Berzelius, vid undervis-

ningen af dem, som anmält sig hos Sundhetskollegium att

aflägga apotekareexamen. Genom denna sin verksamhet

äfvensom genom den privata undervisning han under många
år meddelade elever och studiosi, gjorde han betydande in-

lägg i sin tids sträfvan att föra den farmaceutiska veten-

skapen framåt.

Af allra största betydelse för farmacien i Sverige i nyss-

nämnda hänseende var äfven det initiativ, som i början
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af 1800-talet togs af hufvudstadens apotekare. Ar 1814

sammanslöto sig nämligen dessa för bildande af en fond,

hvars räntor skulle användas dels till åstadkommande af

ett bibliotek för de farmacie studerande dels till utdelande

af honorar för utgifvande af läroböcker i farmaci dels äfven

till stipendier åt studiosi, som önskade förvärfva sig grund-

ligare kunskaper i de olika grenarne af den farmaceutiska

vetenskapen vid något af rikets universitet. Denna förening

med apotekare Carl Göransson i spetsen synes med lef-

vande intresse hafva verkat för farmaciens höjande och

kunde, då densamma 1821, såsom »Apotekaresocieteten i

Stockholm», erhöll af K. Maj:t sanktionerade stadgar ännu

kraftigare verka för sitt mål.

Att apotekarekårens medlemmar vid denna tid lifligt

intresserade sig för höjandet af bildningsnivån inom yrket,

framgår äfven däraf, att apotekarne i Stockholm 1823 be-

slöto sig för att ej antaga någon yngling till elev, som ej

ägde kunskaper, motsvarande uppflyttning till gymnasium,

och i Apotekaresocietetens förslag af 1835 till nytt apotekare-

reglemente uppställdes till och med den fordran, att yngling

skulle hafva tillbringat ett år i gymnasium, innan han kunde

blifva antagen till elev å apotek.

Ett steg framåt af afgörande betydelse för den svenska

farmaciens vetenskapliga utveckling blef slutligen taget, då

Apotekaresocieteten år 1837 erhöll sina nya af K. Maj:t

sanktionerade stadgar, hvilka, på samma gång de stipulerade

Apotekaresocieteten som en förening af rikets samtliga apo-

tekare, förordnade om vissa afgifter från rikets samtliga

apotek. Medelst dessa afgifter skulle underhållet af en

farmaceutisk läroanstalt i Stockholm bestridas. Läroanstalten,

ur hvilken nuvarande Farmaceutiska institutet utvecklat sig,

öppnades redan samma år.
1

1 Förslag till anordnande af en undervisningsanstalt hade af Carl

Göransson framlagts redan 1828 och senare af C. F. Plagemann 1832,

men först det af C. U. Sprinchorn 1835 framlagda förslaget resulterade

i läroverkets bildande.
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Ehuru Apotekaresocieteten, som nämndt, redan 1837

genom instiftande af en farmaceutisk undervisningsanstalt

sökt befrämja den fackvetenskapliga utbildningen för apo-

tekareexamen, kan dock näppeligen undervisningen för

denna sägas hafva blifvit fullständigt ordnad förr än Far-

maceutiska institutet år 1845, då äfven Staten började bi-

draga till dess underhåll, erhöll sin första stadga stadfäst

af K. Maj:t. Under det att förut endast de, hvilka ämnade
öfvertaga ett apoteksprivilegium, plägade förbereda sig till

apotekareexamen, begynte nu äfven andra farmaceuter af-

lägga densamma, därtill måhända uppmuntrade af de något

gynnsammare befordringsutsikter, som kommo till stånd

genom anläggandet af de personliga apoteken. Den högre

fackutbildningen hade förut uteslutande representerats af

apoteksinnehafvarne. Först sedan Farmaceutiska institutet

år 1867 förvärfvat examensrätt, började man emellertid

något allmännare aflägga apotekareexamen, och under det

att de studerandes antal vid institutet år 1851 utgjorde

endast 14, finner man detsamma 1870 ökadt till 49. Procent-

talet examinerade apotekare bland de obefordrade farma-

ceuterna hade också från att 1851 hafva varit lika med
noll år 1870 stigit till 32.

Institutets osäkra ställning i midten på 1800-talet såsom

till hälften Statens och till hälften Apotekaresocietetens till-

hörighet hindrade emellertid i väsentlig mån dess utveckling

och motverkade dess arbete att höja den farmaceutiska

bildningsnivån i Sverige. Först Statens fullständiga öfver-

tagande af institutet år 1881 gaf detsamma en fullt tryggad

ställning. Sedan denna tid kan man också konstatera en

kraftig utveckling af dess verksamhet. Införandet af nya

läroämnen och utvidgandet af undervisningen inom de olika

ämnena medförde en allmän höjning af den svenska farma-

cien i vetenskapligt hänseende och ställde den vid slutet

af århundradet jämsides ja till och med framom farmacien

i flera andra kulturländer.

Den afsevärda höjning i institutets stat, som den nya



384

stadgan af 1901 medförde, samt den själfständighet läro-

anstalten vann, då den samma år erhöll egen styrelse, har

slutligen ytterligare ökat vår farmaceutiska högskolas för-

måga att hålla den svenska farmacien å nivå med den

vetenskapliga utvecklingen samt äfven gjort det möjligt för

densamma att bereda utrymme åt dem, hvilka efter aflagd

apotekareexamen önska vidare utbilda sig inom farmaciens

olika vetenskapsgrenar.

Ett statistiskt bevis för, att Farmaceutiska institutets

utvidgade verksamhet i betydlig mån höjt kunskapsnivån

inom farmacien, föreligger i det faktum, att då 1870 endast

32 % af de obefordrade inom kåren aflagt apotekareexamen,

hade samma procenttal år 1900 stigit till 52, en ökning

alltså af ej mindre än 20 procent. 1

Till stort gagn för den farmaceutiska fackbildningen

var också stadgandet om farmacie studiosiexamens afläg-

gande vid Farmaceutiska institutet från och med början af

1880, ty det ligger i sakens natur att fordringarna i denna

examen måste hafva varit mycket ojämna, när den aflades

på apoteken, hvilket ägt rum ända sedan 1703.

Af största betydelse för höjande af kunskapsnivån inom

yrket voro vidare äfven de stegrade fordringarna för inträde

å apotekarebanan, hvilka, efter att 1879 hafva bestämdts

till afgångsbetyg från 6:te klassen i högre allmänt läroverk,

år 1895 fastställdes till aflagd mogenhetsexamen.

Införandet från 1901 af en lärokurs vid Farmaceutiska

institutet före afläggandet af farmacie kandidatexamen samt

höjda fordringar i denna, utgöra slutligen äfven viktiga led

i den svenska farmaciens utveckling.

*

Den af farmaciens idkare alstrade produktionen af fack-

vetenskaplig litteratur, som redan under 1800-talets förra

1 Angående Farmaceutiska institutets utveckling, jämför kap. XVI.
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hälft 1 icke var obetydlig, visar under dess senare hälft en

betydande stegring. Det uppsving inom den svenska farma-

cien, som isynnerhet mot slutet af århundradet gjorde sig

märkbart, jämte det intresse för yrkets utveckling, som
äfven hos de yngre af kårmedlemmarne mer och mer gjorde

sig gällande, alstrade en afsevärd litterär produktion, som
bär vittne om ett ärligt uppsåt hos ett stort antal af farma-

ciens utöfvare att föra densamma framåt.

Särskildt århundradets sista decennium och det begyn-

nande tjugonde seklet utmärka sig härutinnan .

2

*

Sedan Apotekaresocieteten frigjordts från trycket af den

ständigt återkommande frågan om privilegiihandelns ord-

nande, och sedan den blifvit befriad från de obligatoriska

afgifterna till Farmaceutiska institutet, kunde man af den-

samma vänta ännu mera förståelse än förut, för de kraf

farmacien ägde rätt att ställa på sina målsmän, för att yrket

i sin utveckling skulle kunna hålla sig jämsides med ut-

1 Ett verk, som vid denna tid såg dagen, och hvilket var af ett

ofantligt värde för den svenska farmacien, nämligen N. J. Berlins Den

svenska Farmakopéen, öfversatt och kommenterad (Ed. VI), må nämnas

i detta sammanhang, ehuru det ej författades af en farmaceut. Utgifvet

1849—1852, är detta oöfverträffade arbete den första fullständiga svenska

farmakopékommentar, som sett dagen.

Redan 1778 utkom visserligen P. J. Bergius Materia medica e

regno vegetabilis sistens simplicia officinalia pariter atque culinaria,

som var en kommentar till. Pharmac. svecica Ed. I, men denna omfattade

endast växtdrogerna. C. W. H. Ronanders system i Pharmacologien,

som utkom 1825, kommenterar visserligen Pharmac. svecica Ed. V, men

är hufvudsakligen en farmakologi. Såsom en kommentar till samma

farmakopéupplaga och en föregångare till Berlins kommentar till sjätte

upplagan torde kunna anses C. J. Meyers Handbok i farmakodynamik

och farmakologi för läkare och farmaceuter, med afseende på den svenska

farmakopén bearbetad af N. J. Berlin, Stockholm 1839.

Af största betydelse för farmacien var äfven R. F. Fristedts Läro-

bok i organisk farmakologi af år 1872, hvilken kommenterar de i

Pharmac. suecica Ed. VII upptagna växt- och djurdrogerna.

* Jämför kap. Svensk farmaceutisk bibliografi.

Farmaciens historia. 25
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vecklingen inom andra vetenskaper ock yrken. Särskildt

under seklets sista årtionde kan man också konstatera, att

societeten icke kommit dessa förväntningar på skam.

Efter flerårigt arbete kröntes sålunda år 1895 med
framgång societetens sträfvanden att höja fordringarna för

inträde å apotekarebanan till aflagd maturitetsexamen. Många
äro dessutom de tillfällen då societeten lagt sitt intresse i

dagen för den farmaceutiska undervisningens befrämjande

dels genom anslag åt Farmaceutiska institutet 1 dels genom
att bevilja understöd till utgifvande af svenska läroböcker

inom farmaciens olika vetenskapsgrenar. Äfven genom be-

viljande af anslag åt facktidskrifter samt utdelande af sti-

pendier har societeten sökt befordra farmaciens utveckling.

I enlighet med ett å allmänna svenska farmaceutmötet

år 1891 uppställdt önskemål, att farmaceuter borde beredas

tillfälle att i främmande länder studera farmaceutiska för-

hållanden, har Apotekaresocieteten under tiden 1892—1904

årligen utdelat ett eller tvenne resestipendier 2
,
och sedan

1905 utdelas ur fonden »Carl Wilhelm Sebardts minne»

dessutom årligen stipendier åt examinerade, tjänstgörande

apotekare för studieresor inom eller utom riket. Fonden,

hvars storlek är 10,000 kronor, stiftades 1903 af Apotekare-

societeten genom afsättning ur dess kassa och den summa,

som årligen utdelas, är 500 kronor.

3

1 Jämför kap. XVI.
2 Kedan 1857 väcktes inom societeten förslag om, att reseunderstöd

borde beredas farmaceuter med syftemål att taga kännedom om farmacien

i andra länder. Societeten, hvars tillgångar vid denna tid dock ej med-

gaf beviljande af anslag för nämnda ändamål, beslöt, »att då någon

lämplig person anmälde sig, Apotekaresocietetens direktion borde honom

fötöjpda i och i öfrigt vidtaga de åtgärder, som kunde vara tjenliga för att

sådant/, fceséundetstöd erhålla». I enlighet med detta beslut ingick direk-

tionen -sedérmera! till Sundhetskollegium med begäran om dess medverkan

till ernående af.'.'detta/ ;; önskemål,. smed . denna skrifvelse synes ej hafva

föraiiledt 'till Pa^on^kollegii åtgärd, i : ; c
n

*i

i

: ; •;<•! ?•;- I*jJ>v

i ob 8
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minne den s. k. »Scheelefonden», af hvilken, då den upp-

går till 5,000 kr., räntan skall utdelas till belöning för af

svensk farmaceut författad, på själfständiga undersökningar

grundad värdefull skrift, behandlande farmaceutisk kemi.

Intill dess fonden hunnit bildas, anslår föreningen emellertid

i mån af sina tillgångar årligen ett visst stipendiebelopp,

hvilket hittills utgått med 200 kr., för samma syfte.

Slutligen utdelas sedan 1907 ur »Farmaceutiska för-

eningens stipendiefond för apotekares fortsatta studier» ett

årligt stipendium å minst 1,000 kr. för idkande af veten-

skapliga och praktiska studier i in- eller utlandet, vid högre

undervisningsanstalt eller fabrik för tillverkning af farma-

ceutiska preparat. Fonden, stiftad d.
29
/4 1 902 på initiativ

af apotekare A. A. Rising, uppnådde genom insamling bland

Sveriges apoteksinnehafvare och tjänstgörande farmaceuter

redan 1905 den stipulerade storleken af 25,000 kr.

Att äfven många af de enskilda medlemmarne af apo-

tekarekåren under den senare delen af det 19:de århundradet

visat prof på ett lefvande intresse för främjandet af farma-

ciens studium, framgår af de talrika fonder, hvilka för detta

ändamål blifvit af kårmedlemmar stiftade, och för hvilka

slutligen må lämnas en kortfattad redogörelse.

Apotekare J. N. Hallengrens testamentariska dispo-

sition af d.
20

/i 2 1836 utgöres af ett kapital, för närvarande

stort 2,675 kr., hvaraf den årliga räntan utdelas »till nytta

och ändamål för de farmaceuter, som begagna Apotekare-

societetens institut».
1

Apotekare J. G. Cavallis stipendiefond d.
10A 2 1868.

Kapitalet utgör 3,000 kr., och räntan utdelas till en lär-

junge vid Farmaceutiska institutet, som är behöfvande samt

förenar flit med goda seder.

Fröken Sofie Kylanders testamentariska disposition

1 Ehuru denna donation är af betydligt tidigare datum än de efter-

följande, må densamma dock nämnas i sammanhang med dessa.
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d.
27a 1877. Kapitalet utgör 10,000 kr., och räntan skall

användas för Farmaceutiska institutets räkning. 1

Apotekare C. R. Leffhans testamentariska disposition

af d.
4A 1877 utgöres af en fastighet, som för närvarande

är åsatt ett taxeringsvärde af 72,000 kr. Efter donations-

tagarnas död skall räntan å försäljningssumman utdelas i

stipendier ä 500 kr. åt obemedlade studerande vid Farma-

ceutiska institutet.

Apotekare Martin Justelius’ testamentariska disposition

d.
15
/s 1883 utgör 30,000 kr. Af den årliga räntan skall

en tredjedel utdelas till behöfvande apotekare, deras änkor

eller oförsörjda barn, en tredjedel utdelas såsom stipendier

åt tvenne studerande vid Farmaceutiska institutet och en

tredjedel användas antingen till något för apotekareyrket

nyttigt ändamål eller utdelas till afsigkomna, fattiga farma-

ceuter.

Fonden »Jakob Wallers minne» bildades genom in-

samling af vänner och lärjungar till Waller efter dennes

död. Sedan af det insamlade kapitalet kostnaderna för en

enkel grafvård blifvit bestridda, utdelas, enligt de d.
u
/9

1886 fastställda stadgarna, årligen endast 100 kr. till belö-

ning för i främsta rummet flitigt och förtjänstfullt arbete å

Farmaceutiska institutets kemiska laboratorium, tills fonden

uppnått en storlek af 5,000 kr., då hela räntan skall utdelas.

Fonden uppgår för närvarande till omkring 4,600 kr.

»Scbeelefonden» med ett grundkapital af 3,000 kr. bil-

dades d.
27

/i 2 1892 af öfverskottet från insamlade medel till

resande af minnesstoden öfver Carl Wilhelm Scheele.

Räntan lägges hvart tredje år till kapitalet och utdelas de

tvenne öfriga åren växelvis af K. Vetenskapsakademien och

Farmaceutiska institutet till understöd af någon maktpå-

liggande undersökning i experimentalkemi eller farmaceu-

1 Af kapitalet hafva 4,000 kr. blifvit utbetalade till institutet, under

det att återstoden 6,000 kr. först utbetalas, sedan pensionär, som uppbär

ränta å detta belopp, aflidit.
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enligt testators bestämmelse företrädesvis bör användas till

undervisning i »mikroskopisk anatomi».

Apotekare K. J. A. Kullgrens fond, donerad d. Vs

1904, utgör 12,000 kr. Räntan å halfva kapitalet skall år-

ligen tilldelas tvenne fattiga, för redlig vandel kända far-

maceuter. Räntan å andra hälften skall utdelas såsom sti-

pendium åt obemedlad, för duglighet känd elev vid Farma-

ceutiska institutet, hvilken tillhör och minst ett år förut

tillhört någon förening för absolut nykterhet. Vid dona-

tionen är fäst det villkor, att en donators släkting skall

under sin lifstid erhålla en lifränta af minst 4 % å kapitalet.

Närmare redogörelse för nämnda fonder återfinnes i Författningar m. m.

angående apoteksväsendet i Sverige, ntg. af Karl Ahlberg oeli C. F. V.

Schimmelpfennig samt Svensk farmaceutisk matrikel, ntg. af Farmaceu-

tiska föreningen.



XIII.

Farmakopéer.

Ända in på 1500-talet utgjorde farmacien i Europas

kulturcentra en profkarta på alla forna tiders olika uppfatt-

ningar. De gamla grekiska, romerska och arabiska läkarnes

föreskrifter följdes blindt, och alla dispensatorier från denna

tid äro sammanfattningar af deras verk, dock utan att någon

viss af dem var offentligt antagen såsom rättesnöre för apo-

teken. Den första offentliga farmakopén inom Europa till-

kom, då Paris’ medicinska fakultet i början af 1500-talet

till efterrättelse för apoteken i Frankrike fastställde en för-

bättrad upplaga af Nikolaus Myrepsus’ Antidotarium.

Tyskland erhöll sin första farmakopé 1546, därigenom att

magistraten i Niirnberg antog Valerius Cordus’ redan

1543 utkomna »Pharmacorum confidentiorum ratio quam

vulgo vocant dispensatorium».

Under sådana förhållanden är det ej underligt, att det

aflägset belägna Sverige under hela 1500- samt en god del

af 1600-talet saknade officinell farmakopé. Ett djupare kändt

behof af en sådan torde på 1500-talet ej heller hafva före-

funnits hos oss, då det först var i början af det följande år-

hundradet, som apotek något allmännare började anläggas

i Sverige, och som läkarevetenskapen fann någon nämn-

värd utveckling. De första apotekarne, hvilka voro inkallade

eller invandrade tyskar, begagnade sig vid läkemedlens till-

redning helt säkert också af tyska farmakopéer eller dispen-
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satorier. Äfven de talrika under senare hälften af 1500-

talet och förra delen af 1600-talet utgifna läkareböckerna

innehöllo, utom uppgifter om läkemedlens verkan, meren-

dels beskrifning öfver örters insamling och anvisningar till

deras beredande i form af läkemedel.

I den mån som apotekens antal ökades, och alltså en

bättre ordning inträdde i handeln med läkemedel samt dessas

beredning, gjorde sig dock behofvet af en officinell farma-

kopé kännbart. När därför Collegium medicum bildades

och 1663 fick sina första privilegier stadfästa af K. Maj:t,

fick kollegium såsom en af sina förnämsta uppgifter sig

förelagdt att »en särdeles Pharmacopoeiam förfärdiga, hvar-

efter alla medicamenter wähl och redeligen, som det sig

bör, till landets och stadzens allrabästa beqwähmlighet prse-

parerade warda, hwilka af apothecarne utsällias skohla efter

dhen taxa och priis, som magistraten med Collegii medici

ihopastämmande finner skiäligast och rättmätigt».

Samtliga läkare i Stockholm deltogo under flera år i

utförandet af detta arbete, och såsom en frukt af synner-

ligast doktor J. M. Ziervogels osparda möda och nit ut-

kom slutligen »Pharmacopoeja Holmiensis, Galeno-chymica

complectens compositiones apprime necessarias, usibus hodi-

ernis destinatas earumque conficiendi modos», tryckt i Stock-

holm 1686 på magistratens bekostnad. Denna farmakopé

blef sedermera genom medicinalordningarna af 1688 stadgad

såsom rättesnöre för alla Sveriges apotekare. I § 13 af

nämnda medicinalordningar heter det nämligen: »Alltså

hafwer uppå Wårt nådiga godtfinnande, Wårt Collegium

medicum en pharmacopoeiam sammansatt, hwilken numera

af trycket utgången är, och skal tiena alla apothecare i

Wårt rike til norm och rättesnöre, så at de ingalunda efter

egen godtyckio de deruti fattade reglor öfwerträda eller

uraktlåta utan densamma ytterligare efterföllia; efter som

och i fall någre nyare och andre tienligare handgrepp och

medicamenter skulle påfinnas, emedan det chemiska studium

dageligen af nyare experimenter blifwer illustreradt, då och
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på clen händelsen lärer Wårt Collegium medicum weta så-

dant at bifoga och förbättra».

Ehuru Pharmacopoeja Holmiensis alltså anbefalldes så-

som gällande för hela riket, synes densamma likasom den
senare utkomna taxan 1

i början hafva tillämpats endast i

Stockholm. Kollegium begärde nämligen längre fram anslag
»till apothecarebokens eller Dispensatorii Holmiensis och
taxans tryckande, på det apothecarene, wettandes hwadh
och hurudana medicamenter dhe äro plichtige at holla, måga
icke dyrka deras gods för mycket dem trängdom til stor

afsaknad och skada».

Byggd på basis af såväl den galenisk-arabiska som
Paracelsi skolas lära, är Pharmacopoeja Holmiensis icke

att uppfatta såsom en fullständig farmakopé, ty den saknar
materia medica, utan såsom ett dispensatorium, alltså en
lagstadgad kompositionsbok. Tryckt på latinska språket

och uppställd på ungefär samma sätt som Valerii Cordi

dispensatorium af år 1666, omfattar den öfver 800 bered-

ningar, fördelade på 22 klasser, af hvilka endast ett 60-tal

äro att hänföra till preparat, som beredas på kemisk väg.

Alla de öfriga äro rent galeniska läkemedel.

En mängd af de galeniska preparaten hade en ytterst

komplicerad sammansättning, hvilket hade till följd, att det

oj dröjde länge, förrän klagomål läto förspörja sig öfver

den af medicinalordningarna påbjudna farmakopén. Apo-

tekarne nekade till och med att aflägga den föreskrifna eden

till stor del därför, att »uthi dispensatorio står några pro-

cesser, som sigh eij giöra låta och äro contra praxin phar-

maceuticam».

I Collegii medici protokoll af d.
19

/9 1707 finnes äfven

anfördt, att »såsom en och annan process uthi Pliarma-

copoea Holmiensis finnes eij wara richtig och practicabel

och många wackra medicamenter theruti fehlas, fördeltes

åth membra Collegii de samma processer och medicamenter,

1 »Catalogus et Valor medicamentorum in officinis pliarmaceuticis

Stockholmiensibus prostantium>, tryckt 1699.
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at see derefter och till kommande sammankomst, en richtig

beskrifning theraf utki Collegio upwijsa, så att det samman
colligerat, kunde på et ark papper igenom trycket apothe-

carene communiceras». De inlämnade rättelserna föredrogos

i kollegium d.
4
/io samma år och »befaltes skrifvas rent».

Frågan om en revision af fannakopén synes under de

följande åren hafva förekommit flera gånger i kollegium,

men först sedan K. brefvet af d.
3%o 1752 anbefallt Colle-

gium medicum att gå i författning om utarbetandet af en

ny tidsenlig farmakopé, grep man sig verket an på allvar,

och cirkulär utfärdades »till alla apothekare i provincierna,

till doctores practici i Stockholm och till prof. Wallerius,

s. s. Collegii membrum och äfven Chymicus, med vänlig

begäran att inom årets slut skrifteligen insända sina Tankar

och utlåtanden».

Innan ännu förberedelserna till den nya farmakopén

blifvit afslutade, hade emellertid förordningen af d.
4/u 1756

rörande förbud mot införsel af utländska öfverflödsvaror

hunnit utfärdas. Genom denna blefvo äfven åtskilliga apo-

teksvaror förbjudna till införsel, och kollegium såg sig där-

för nödsakadt att fortast möjligt vidtaga en provisorisk

omarbetning af farmakopén. Såsom en följd häraf utkom

år 1757 »Kongl. Collegii medici underrättelse om några

ändringar i Stockholmska pbarmacopéen till underdånigst

följe af Hans Kongl. Maj:ts nåd. bref af d.
19

/i 1757 samtelige

rikets apothekare till efterlefnad till dess nya pharmacopéen

af trycket utkommer». Ej mindre än 44 sammansatta medel

skulle enligt denna kungörelse utgå ur farmakopén, bvar-

jämte beredningssättet blef förändradt för en del af dem.

Dessa partiella förändringar minskade dock ej behofvet

af en fullständig omarbetning af farmakopén. Med denna

gick det emellertid endast långsamt. För att påskynda ar-

betet blef detsamma visserligen fördeladt mellan kollegii

ledamöter, men dessa synas ej hafva gjort sig någon brådska,

och slutligen åtog sig arkiatern A. Bäck ensam på kollegii

anmodan »att uppsätta den nya farmakopéen, på hvilken
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collegium i så många år tänkt, men för ständigt mellan-

kommande hinder och trägna embetes sysslor därmed måst
uppskjuta». 1

Bearbetningen af farmakopéns kemiska del torde nog
hafva vållat kollegium största svårigheterna. Man kan sluta

sig härtill af några yttranden i ett bref af d.
15
/2 1762 från

den framstående läkaren I. G. Wahlbom till arkiatern A. Bäck,

där det heter: »Jag beklagar herr Archiatern, som nu en-

sammen lärer få hafva så mycket arbete, ty Gud bättre,

de fleste af våre medici äro inga trullkarlar i chemien och

pharmacien».

Lyckligtvis hade Bäck vid sin sida en sådan man som
den store Carl von Linné. Af brefväxling mellan desse

båda män framgår nämligen, att Linné tagit en mycket

verksam del i utarbetandet af särskildt afdelningen materia

medica. Sedan äfven kirurgiska societeten anmodats att

inlämna uppgift på de utvärtes medel, som »voro mäst

approberade och godkända», samt apotekarne Fredric

Ziervogel och P. Chr. Schultzen fått i uppdrag att till-

sammans med tvenne läkare granska de läkemedelskompo-

sitioner, hvilka voro afsedda att införas i farmakopén, ut-

kom ändtligen efter många års väntan »Pharmacopoea sve-

cica» i Stockholm 1775 2
,
hälsad med allmän glädje af lan-

dets såväl läkare som apotekare.

Hvilka män, som förutom de ofvan nämnda, gjort sig

förtjänta om den nya farmakopéns utgifvande, framgår af

följande utdrag ur ett bref 3 från sedermera prseses i Colle-

gium medicum David von Schultzenheim till medicinska

fakultetens dekanus i Uppsala: »Den första pharmacopoea

svecica, som utgafs år 1774, har jag från titulbladet till

sista sidan af tabula qvantitatis i pennan fattat, dock i

samråd med min bror assessoren Chr. Schultzen 4
,
med

1
Collegii medici protokoll d.

1

/i 1761.
2 Tryckt 1774.
8 Skrifvet omkring 1817.
4 P. Chr. Schultzen innehade apoteket Ugglan i Stockholm.
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min systerson assessoren Henric Gahn 1 samt herr C. W.
Scheele 2 och har den vördnadsvärde Collegii medici prseses,

archiatern Bäck blott därvid gjort några anmärkningar.

Uti editio altera har jag ock haft mycken del, och jag me-

nar att uti dessa pharmacopéer språk och forme mycket

•öfverensstämmer. De hafva ock i utländska journaler med
mycken aktning blifvit omtalade».

Att de första svenska farmakopéema på sin tid åtnjöto stort an-

seende, bevisas äfven däraf, att öfversättningar till tyska af första och

.andra editionerna utkommo i Leipzig 1776 och 1782, kvarjämte ett om-

tryck af andra editionen ntkom i Altona 1783. Ett aftryck af tredje

•editionen ntkom i Leipzig 1787.

Den första upplagan af Pharmacopoea svecica, som var

enkel och klar i sin uppställning, vittnar på det fördelaktigaste

om det arbete, som blifvit nedlagdt på dess utarbetande.

Den är författad med Pharmacopoea Londinensis et Edin-

burgensis såsom förebild. En massa föråldrade kompositio-

ner äro uteslutna, så att den i jämförelse med Pharma-

•copoeja Holmiensis ter sig helt modern.

Under rubriken »Pondera» stadgar den först, att medi-

oinalvikten libra, uns, drakma, skrupel och gran skola an-

vändas vid uppvägning och tillredning af läkemedel

3

,
och

1 Henrik Gabn d. ä.

2 Scheele var då ännu anställd på akademiapoteket i Uppsala.

8 Eedan långt förut var dock denna vikt påbjuden till användning

vid expedition från apoteken. Enligt § 29 i medicinalordningarna skulle

med mått och vikt »wara en sådan ordning at all Recepter skole afwägas

och dispenseras med medicinsk Wicht, hwarutaf ett Skålpund afdelas uti

24 Lod eller 12 Unz, hwar Unz uti 8 Qvintin (= Drachmer), ett Qvintin

uti 3 Scrupel, hwar Scrupel uti 20 Graan; och skal denne Wichten för

dess continuerlige Brukz skull, wara giord af Messing, eller slijk hård

metall, men utom Recepterande, derest begäres Skålpundtals til ett fierde-

dels skålp. något til kiöps, skal brukas Pondus civile eller Stadz Wichten,

som giör 32 Lod ett Skålpund och så widare».

Någon grundvikt, efter livilken den å apoteken befintliga medicinal-

vikten kunde kontrolleras, fanns emellertid icke till att börja med. Först

<1.
8
/ii 1718 beslöt Collegium medicum att lägga »den Troyske wigten

(= den holländska guldvikten), som håller 618 ass på uncen och kommer
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under rubriken »Canones» anföres därpå, hvad man i all-

mänhet hade att iakttaga vid torkning af växtdroger, vid

deras incisering och pulvrisering samt vid blandning af de

sammansatta pulvren. Afdelningen »Materia medica» upp-

tager därefter omkring 380 enkla droger samt afdelningen

»Prseparata et Composita» omkring 400 kemiska preparat

och galeniska beredningar. Fullständigad med en förteck-

ning öfver mängden af »emeticorum, Mercurialium, Opii et

Purgantium» i ett tjugutal pharmaca composita, afslutas

farmakopén därpå med ett alfabetiskt register öfver prse-

parata et composita.

*

Den första svenska farmakopén synes hafva tjänat till

mönster för de närmast följande farmakopéupplagorna. Af
dessa såg den andra upplagan, »Pharmacopoea svecica Edi-

allrabäst öfwerens med den franska och Niirnbergske, till grund och

fnndament för medicinalvigten».

K. förordningen d.
29
/6 1739 angående mått, mål och vikt stadgade

sedermera, att behörig likare för medicinalvikten skulle finnas i förvar

såväl i räntekammaren och landtmäterikontoret som i Colleginm medicum.

Bestämmelserna i 1739 års förordning rörande normallikare för medicinal-

vikten återupplifvades i K. stadgan af d.
31
/i 1855, som införde decimal-

vikten, skålpund, ort och korn i Sverige. De ändrades dock sedermera

genom K. kungörelsen af d.
28
/7

1869 ang. franska mått- och viktsyste-

mets begagnande för medicinskt bruk, hvilken stadgade, att endast i

generallandtmäterikontoret en normalviktsats skulle vara att tillgå. Nu
gällande bestämmelser angående prototyperna för mått, mål och vikt

återfinnas i K. förordningen af d.
8
/io 1885.

För kontrollering af medicinalvikten å apoteken föreskref K. bréfvet

d.
27
/6 1769 ytterligare, att vid visitationerna »apothekarenes wigter må

jämföras med Eder (Collegii medici) eller den på apotheket befindtliga

likaren». Hvarje apotekare borde därför vara försedd med en sats kontrolb

vikter. Detta stadgande synes emellertid hafva fallit i glömska' vid ut*

gifvande af senare författningar angående mått, mål och vikt. Det åter-

upplifvades först genom Medicinalstyrelsens cirkulär d.
l3
/s 1880, som

bestämde, att en sats precisionsvikter, stämplade med tre stjärnor, skulle

finnas ä hvarje apotek för att användas såsom kontrollikare uteslutande

vid pröfning af vågar och vikter. "°or n i» - }
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tio altera emendata», dagen redan 1779. Förslag om, hvilka

förbättringar, som borde införas i denna farmakopé, liade

af Collegium medicum infordrats från de medicinska fakul-

teterna i Uppsala och Lund, Kirurgiska societeten, professor

Torbern Bergman i Uppsala och de praktiserande läkarne

samt apotekarne i Stockholm. Apotekarne G. E. Georgii

och F. D. Görges hade därjämte erhållit i särskildt upp-

drag att granska de nya kompositioner, som voro afsedda

att införas.

I företalet till farmakopén i fråga säger sig kollegium

hafva nedlagt mycken möda på att utvälja sådana medel,

som visat sig vara de värdefullaste i läkarnes praktik. Mindre

ofta använda hade också uteslutits, men andra däremot,

som ej borde saknas, hade blifvit införda. En mängd sam-

mansatta läkemedels namn hade ändrats, på det att nam-
nen skulle komma att utgöra ett riktigare uttryck för kom-

positionens innehåll än tillförene. I öfrigt skiljer sig »editio

altera» från föregående upplaga hufvudsakligen därigenom,

att »Canones» blifvit något tillökade, hvarjämte antalet

»simplicia» nedgått till omkring 350 och »prseparata et

composita» till endast 340. Ett jämförande register öfver

de gamla och nya namnen hade dessutom blifvit tillfogadt.

Det öde, som blef beskärdt en svensk öfversättning af

denna edition, förtjänar sitt särskilda omnämnande. Pro-

vincialläkaren i Vadstena E. O. Rydbäck hade 1780 begynt

utgifva en för mången helt säkert välkommen svensk öfver-

sättning af farmakopén och redan fått större delen befordrad

till trycket, då Collegium medicum, på anmälan af Apote-

karesocieteten i Stockholm, lät tillställa honom en uppma-

niDg att upphöra med utgifvandet. Företalet ansågs näm-

ligen mot slutet innehålla förnärmande uttalanden om Apo-

tekaresocieteten samt vara »insinuant» mot Collegium medi-

cum, hvarjämte öfversättningen i flera hänseenden vore

felaktig. Kollegium anhöll till och med hos K. Maj:t, att

arbetet måtte förbjudas. Landshöfdingen i Linköpiugs län,

hos hvilken kollegium begärt, att öfversättningen skulle
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beläggas med kvarstad, meddelade emellertid, att utsikter

förefunnos för en uppgörelse i godo, alldenstund Rydbäck

vore villig att mot 50 Rdr aflämna de tryckta exem-

plaren samt afstå från arbetets fullföljande. Saken upp-

gjordes äfven på detta sätt. Trenne af kollegii ledamö-

ter jämte Apotekaresocieteten i Stockholm sammansköto

den begärda summan och inlöste de tryckta exemplaren.

Enligt en af P. Chr. Schultzen gjord anteckning i ett af

dessa, som förvaras i Apotekaresocietetens bibliotek, lät

societeten 1782 i närvaro af Collegii medici syndicus upp-

bränna en mängd af exemplaren. 1

*

Redan 1784, alltså endast fem år efter det att den

andra upplagan af farmakopén sett dagen, utkom »Pharma-

copoea svecica Editio tertia emendata», som ett fåtal år

senare eller 1790 följdes af »Pharmacopoea svecica Editio

quarta emendata». I utförandet af den sistnämnda om-

arbetningen hade särskildt assessorn i Collegium medicum

J. P. Bergius samt kollegii då 77-årige president, archiatern

A. Bäck, tagit verksam del.

De tredje och fjärde upplagorna af farmakopén likna

i allt väsentligt den andra upplagan, om man undantager,

att en del namnförändringar blifvit gjorda, samt att vissa

medel ersatts med andra. Den tredje upplagan upptager

omkring 360 »simplicia» och ungefär lika många »prtepa-

rata et composita», den fjärde omkring 380 »simplicia»

samt 360 »praeparata et composita».

1 Några af dera finnas emellertid i behåll i Apotekaresocietetens

bibliotek, och ett exemplar, fullständigadt med manuskript, troligen af

<öfversättaren själf, förvaras i Farmaceutiska institutets bibliotek.

*
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Knappt ett decennium hade förflutit, sedan den fjärde

upplagan af farmakopén offentliggjordes, då Collegium

medicum fann sig föranlåtet vidtaga åtgärder för utarbe-

tande af en ny farmakopéupplaga. De medicinska fakul-

teterna i Uppsala och Lund samt äfven andra, »hvilka

känna och älska vetenskaperna», erhöllo uppmaning att

insända bidrag och gifva sina önskningar tillkänna med
afseende på en omarbetning af farmakopén, och man kunde

alltså hafva grundade förhoppningar, att en dylik snart skulle

komma till stånd. Kollegium synes dock icke hafva gripit

sig verket an på allvar förrän efter kriget 1809. Enligt

kollegii protokoll d. 7n 1810 kallades äfven f. d. assessorn

i Collegium medicum H. Gahn samt professorn i botanik

och naturalhistoria vid Karolinska institutet O. Schwartz

att deltaga i arbetet. En synnerligen viktig och omfattande

del i utarbetandet af denna farmakopé tog dåvarande asses-

sorn i kollegium, professorn i medicin och farmaci vid Karo-

linska institutet, J. J. Berzelius. Innehafvaren af apoteket

Ugglan i Stockholm O. J. Cöster biträdde därjämte med
»utmärkt nit och skicklighet» 1 kollegium i arbetet. Utlå-

låtande infordrades dessutom från de medicinska fakulte-

terna i Uppsala och Lund samt från Apotekaresocieteten i

Stockholm, och efter ett mångårigt arbete utkom den femte

upplagan af »Pharmacopoea svecica» 1817.

Tryckt i litet kvartformat, begynner denna farmakopé,

som äfven i öfrigt har betydande olikheter att uppvisa mot

den föregående upplagan, med en fullständig förteckning

öfver såväl Sundhetskollegii ledamöter och hedersledamöter

som samtliga Sveriges läkare. 2 Apotekarne äro däremot

icke upptagna. Medicinalvikten är densamma som förut,

men förhållandet angifves dock emellan den gamla medi-

cinalvikten och den franska gramvikten liksom emellan de

1 Enligt ordalydelsen i hans med anledning häraf undfångna full-

makt såsom assessor.

* Förteckningen hade antagligen tillkommit af hänsyn till Berze-

Rius, som 1807 stiftat Svenska läkaresällskapet.

Farmaciens historia. 26
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svenska och franska längd- och rymdmåtten. »Canones»

äro i afsevärd grad omarbetade och innehålla i hufvudsak

föreskrifter angående de olika läkemedlens förvaring men
bestämma därjämte, att läkemedlen hädanefter endast finge

expedieras efter vikt. »Pharmaca simplicia et Prseparata

extra Pharmacopolia venalia» (köpvaror) äro ungefär lika

många som i föregående farmakopé, under det att antalet

»Pharmaca composita chemica et praeparata» blifvit ökadt

till omkring 480, af hvilka ett åttiotal äro att uppfatta så-

som rent kemiska preparat.

Giftmärket $ är nu infördt men har blifvit utsatt en-

dast för Auripigmentum och Pruni Lauro-Cerasi Folia re-

centia. Sådana medel som arseniksyrlighet, digitalisblad,

fosfor, opium, prustkåda, spanska flugor, räfkaka m. fl.

sakna däremot fortfarande gifttecken. För simplicia är den

gamla nomenklaturen hufvudsakligen bibehållen, men där-

emot har den Berzelianska blifvit fullständigt genomförd

för composita. Ett vidlyftigt jämförande register mellan de

gamla och nya namnen är därför tillfogadt. Man saknar

fortfarande en tabell öfver maximaldoserna, men förteck-

ningen öfver vissa komposita och dessas halt af verksamma

beståndsdelar har svällt ut i omfång och upptager omkring

ett hundratal beredningar.

Ett omtryck i mindre format af farmakopéns femte

upplaga utkom 1826. Det innehåller dock icke förtecknin-

gen öfver svenska läkare.

*

Åtskilliga år dröjde det nu, innan en ny upplaga af

farmakopén såg dagen. De stora framsteg, som på kemiens

och farmaciens område blifvit gjorda mot midten af 19:de

århundradet, lämnade emellertid åt läkarekonsten allt rikare

och säkrare hjälpmedel, hvarför man allt allmännare bör-

jade komma till insikt om, att en ny farmakopé vore både

önskvärd och nödvändig. Efter hemställan af Svenska läkare-



403

sällskapet om en revision af den gällande farmakopén upp-

drog också Sundhetskollegium i början af februari 1839 åt

en kommitté, bestående af professor J. J. Berzelius såsom

ordförande samt professorerna P. F. Wahlberg, C. G. Mo-

sander, C. W. H. Ronander, M. Huss och I. I. Billing,

doktor N. J. Berlin samt apotekarne A. Pripp och C. E.
o

Åkerström såsom ledamöter, att till kollegium inkomma
med förslag till ny farmakopé. Kommittén afslutade sitt

arbete i maj 1844, och Svenska läkaresällskapet samt öfriga

läkare i Sverige blefvo därpå anmodade att inkomma med
sina anmärkningar öfver dess förslag. Sedan detta därpå

blifvit granskadt äfven af Sundhetskollegium samt vunnit

sanktion af K. Maj:t, utkom »Pharmacopoea suecica, Editio

sexta» år 1845.

Uppställd på samma sätt som femte upplagan, har

dock denna farmakopé betydande olikheter att uppvisa mot
den föregående. »Pondera et mensurse» äro desamma som
förut, men en ganska uttömmande jämförelse mellan medi-

cinalvikten i Sverige och i andra länder har blifvit tillfogad.

»Canones» äro helt och hållet omarbetade och upptaga nu

endast allmänna föreskrifter angående insamling, torkning

och förvaring af växtdroger samt bestämmelser rörande

beskaffenheten af vågar och vikter jämte uppgift på den

temperatur, vid hvilken eg. vikten å fluida skulle be-

stämmas.

Antalet i »Materia pharmaceutica» upptagna köpvaror

är något minskadt, men under det att föregående farma-

kopé stundom upptog olika kvaliteter af samma drog, finnes

endast bästa i handeln förekommande vara intagen i denna

upplaga. Då emellertid farmakopén »egentligen är en af

landets styrelse utfärdad författning», säga sig kommitterade

hafva »samvetsgrannt sökt derutur utesluta allt sådant, som
i förra upplagorna influtit i den välmenta afsigt, att lemna

pharmacie studiosi vissa vetenskapliga underrättelser, hvilkas

meddelande dock ligger alldeles utom pharmacopéns syfte-

mål». På dessa grunder hade kommittén »icke heller an-
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tagit det af läkare gjorda förslaget, att, för lättande af deras

minne, hvarje läkemedel borde noga beskrifvas, jämte sättet

att pröfva dess äkthet eller förfalskningar och åtminstone

för heroica dessas maximaldos».

»Pharmaca praeparanda» äro i denna upplaga något

flera än i den förra och af dem utgöras ej mindre än ett

hundratal af rent kemiska preparat, för hvilka ofta bered-

ningsmetoden är betydligt förändrad.

Då emellertid ett flertal af de kemiska preparaten kunde

inköpas utifrån af fullgod beskaffenhet och till billigare

pris, än om de bereddes hemma, ansåg kommittén, »att

det icke bör vara apothekaren vägradt att i sin handel be-

gagna dessa utländska preparater». Icke desto mindre hade

kommittén gifvit föreskrifter för dessa preparats beredning

»å apothekarens eget laboratorium, emedan läkaren alltid

skall hafva rätt att fordra ett sådant preparat så rent, som

det efter den gifna föreskriftens noggranua iakttagande er-

liålles, och apothekaren, om han opröfvad behållit en illa

heredd eller uppsåtligt förfalskad vara må stå sitt kast, så-

som hade han sjelf illa beredt eller förfalskat densamma».

Ett allmänt framställningssätt för olika galeniska läke-

medel, såsom extrakt, plåster och salfvor, är nu angifvet,

och föreskrift för beredningen af de enkla pulvren har

blifvit upptagen, då kommitterade »ansett nödigt att pharma-

copén derom gifver föreskrifter, så att det icke beror af

apothekarens skön, hvilken grad af finhet han finner sig i

att gifva pulvret ».
1 Under det att nomenklaturen från före-

gående farmakopé är bibehållen för simplicia, har åter ett

flertal preparanda erhållit modernare namn. En del veten-

skapliga namn hafva därjämte blifvit utbytta mot empiriska,

emedan de förras »bruk i theoretiskt eller didaktiskt veten-

skapliga skrifter är obestridligt, men i en pharmakopé måste

blifva ganska inskränkt, om det ej skall leda till oreda».

1 De praktiska försök, hvarpå kapitlet Pulvercs simplices grundade

sig, hade blifvit utförda af Apotekaresocietetens medlemmar i Stockholm.
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Gifttecknets användning kar slutligen blifvit betydligt ut-

sträckt.

Utarbetad med synnerlig omsorg af Sveriges yppersta

män på naturvetenskapernas område, ansågs Pharmacopoea

suecica editio VI stå på höjden af dåtida vetenskaplig forsk-

ning och åtnjöt stort anseende äfven i andra länder. Sär-

skildt med afseende å det syntetisk-kemiska arbetet å apo-

tekslaboratoriet kännetecknar denna farmakopé en höjdpunkt

inom den svenska farmacien. Det skulle äfven dröja nära

ett kvarts sekel, innan denna edition blef underkastad en

omarbetning. 1

*

Då assessor S. M. Trier på skandinaviska naturforskare-

mötet i Köpenhamn 1860 framlade sitt förslag om en ge-

mensam farmakopé för Sverige, Norge och Danmark, om-

fattades denna vackra tanke med största värme i hela Nor-

den. Behofvet af nya farmakopéer var också nu kändt i

alla tre länderna, och då saken syntes intressera äfven den

stora allmänheten, förefanns god utsikt för, att planen skulle

kunna realiseras. Svenska regeringen hyste emellertid en

annan uppfattning angående lämpligheten af den gemen-

samma farmakopén och afböjde i en resolution af d.
11
/io

1861 förslaget men förbehöll sig, för beredande af öfverens-

stämmelse i grunderna för de tre nordiska rikenas farma-

kopéer, att, därest Sveriges farmakopé komme att under-

kastas en revision, de män, åt hvilka ett dylikt uppdrag

lämnades, måtte få tillfälle att sätta sig i förbindelse med
dem, som från de andra rikena för samma ändamål kunde

komma att blifva utsedda.

Redan 1863 begynte en dansk farmakopékommitté sitt

arbete, i hvilket professor N. J. Berein utsågs att deltaga.

Kommitténs verksamhet blef afbruten 1864 dels på grund

af Danmarks krig med Tyskland dels äfven med anledning

af ordförandens, assessor Trier, död. Då emellertid behofvet

1 Ett omtryck i 12:o format utkom 1846.
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af en ny farmakopé allt mer började göra sig kännbart i

Sverige, ansåg man sig under sådana förhållanden icke kunna
invänta fullbordandet af den danska farmakopén, utan

generaldirektören i Sundhetskollegium, N. J. Berlin, erhöll

samma år, 1864, i uppdrag att inkomma med förslag till

behöfliga förändringar i den sjätte upplagan af svenska

farmakopén.

Ett sådant förslag inlämnades af generaldirektör Berlin

redan samma år till kollegium. Han uttryckte emellertid

önskvärdheten af, att äfven landets läkare och apotekare

lämnades tillfälle att uttala sig öfver detsamma. Med an-

ledning häraf anmodades Svenska läkaresällskapet att till

kollegium inkomma såväl med sitt eget som herrar läkares

och, egendomligt nog, äfven apotekares utlåtanden och an-

märkningar öfver förslaget. Läkaresällskapet, som naturligt

nog endast kunde för egen del afgifva utlåtande i frågan,

afgaf detta i början af år 1865. Ej långt därefter tillsatte

Sundhetskollegium en kommitté för slutligt utarbetande af

den nya farmakopén. Till ordförande i denna kommitté

utsågs generaldirektör N. J. Berlin samt till ledamöter

professor P. H. Malmsten, t. f. inspektorn vid Farmaceu-

tiska institutet doktor N. P. Hamberg, adjunkten vid Karo-

linska institutet doktor O. Th. Sandahl samt apotekarne

C. W. Anderberg och J. J. Braconier. Ehuru kommitté-

förslaget till sina hufvuddrag blef färdigt redan på hösten

1865, inlämnades detsamma till Sundhetskollegium först i

januari 1869. Sedan förslaget därpå vunnit sanktion af

K. Maj:t, utkom senare samma år »Pharmacopoea suecica,

Editio septima».

Åtskilliga röster hade höjt sig för, att denna farmakopé

borde skrifvas på svenska språket, men man beslöt sig dock

för densammas affattande på latin, hufvudsakligen för att

vinna öfverensstämmelse med andra länders farmakopéer.

I andra afseenden har emellertid denna upplaga väsentliga

olikheter att uppvisa mot den föregående. Såsom en af

de viktigaste bland dessa torde få anses införandet af den
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franska gramvikten och metern såsom medicinalvikt och

längdmått. 1

De förut under rubriken »Canones» upptagna föreskrif-

terna för insamling och torkning af droger m. m. äro öfver-

fiyttade till respektive droger, och bland de allmänna före-

skrifterna förekomma nu endast bestämmelser angående

vågar och vikter, föreskrift rörande temperaturen vid egentlig

viktsbestämning, definition å operationerna maceration och

digestion samt uppgift om betydelsen af tabellerna A, B
och C. Det dubbla gifttecknet är infördt för de häftigast

verkande medlen, hvarjämte ett betydligt större antal läke-

medel än förut blifvit försedda med gifttecken.

Läkemedlen äro ej längre fördelade i tvenne serier

(simplicia och composita) utan upptagas i alfabetisk ordning,

och ehuru åtskilliga nya medel tillkommit, bar dock läke-

medlens antal nedgått med omkring 200. Särskildt hafva

en mängd sammansatta läkemedel uteslutits, hvarjämte an-

talet af de kemiska preparat, bvilka borde beredas hemma,
bar minskat till ett femtiotal. Drogerna beskrifvas betydligt

utförligare än förut, och pröfning af de kemiska preparaten

med afseende å deras renhet bar blifvit införd. Nomenkla-

turen är ungefär densamma som i förra upplagan, med
undantag af att vissa droger erhållit modernare namn.
Några composita hafva dock erhållit andra namn dels för

1 Ända sedan 1739 hade den gamla medicinalvikten i nns och

drachma etc. varit officiellt antagen i Sverige, då K. stadgan af d.
81
/1

1855 påbjöd decimalvikten i skålpund, ort och korn såsom medicinal-

vikt. Den gamla medicinalvikten finge dock enligt K. kungörelsen af

d. 8
/u 1857 fortfarande begagnas å apoteken till utgången af år 1862.

Redan medicinaltaxan för år 1859 upptager emellertid priserna enligt det

nya viktsystemet jämte nödiga reduktionstabeller. Det franska gramvikt-

systemet infördes sedermera på apoteken genom K. kungörelsen af d.
S8

/V

1869. Enligt denna skulle nämligen gramvikten användas vid all expe-

dition efter läkares recept från början af år 1870, under det att enligt

K. förordningen af d.
22
/n 1878 den allmänna decimalvikten i skålpund,

ort och korn finge begagnas i handköp ända till utgången af år 1888,
likasom i recepturen de äldre gramvikterna af fyrkantig modell finge

nyttjas till denna tid.
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vinnande af öfverensstämmelse med de norska och danska

farmakopéerna dels emedan de erhållit annan samman-
sättning.

Den sjunde upplagan af farmakopén är dessutom till-

ökad såväl med en förteckning öfver åtskilliga för läke-

medlens pröfning nödiga reagens som med en tabell öfver

maximaldoserna. I följd häraf är förteckningen öfver mäng-

den af de i prseparata composita ingående verksamma be-

ståndsdelarna utesluten. Utom tabeller öfver de med ett

och två gifttecken försedda läkemedlen upptager farma-

kopén en jämförande tabell mellan den franska gramvikten

och den allmänna svenska decimalvikten i skålpund, ort

och korn.

Omtryck af »Pharmacopoea suecica, Editio septima»,

utkommo 1871, 1879 och 1888. Alla tre omtrycken voro

tillökade med ett »Appendix», upptagande några nya läke-

medel.

Den organiska kemien hade under de sista decennierna

af det 19:de århundradet nått en ofantlig utveckling och

riktat terapien med en mängd nya läkemedel. Metoderna

för pröfning af läkemedel hade äfven blifvit i hög grad

fulländade, och den sjunde upplagan af Pharmacopoea sue-

cica kunde därför mot slutet af 1800-talet ej längre anses

motsvara tidens fordringar. Medicinalstyrelsen tillsatte också

d.
15

/i 1894 en kommitté med uppdrag att utarbeta förslag

till ny farmakopé. Till ordförande i denna kommitté utsågs

generaldirektören i Medicinalstyrelsen A. Almén, och till

ledamöter medicinalrådet R. A. Wawrinsky, e. o. professorn

och föreståndaren för Farmaceutiska institutet O. Th. San-

dahl, e. o. professorn vid Karolinska institutet J. G. Edgren,

professorn vid Farmaceutiska institutet N. L. Stahre, hof-

apotekaren C. W. Sebardt, apotekaren H. G. O. Enell samt

senare e. o. professorn vid Karolinska institutet S. Jolin

såsom ledamot och sekreterare. Efter professor Sandahl,
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som redan 1894 afgick med döden, inträdde såsom ledamot

assistenten vid Farmaceutiska institutet, apotekaren A. E. T.

Källström, och då generaldirektör Almén 1898 frånträdde

sin befattning såsom chef för Medicinalstyrelsen, inträdde

hans efterträdare, generaldirektör K. Linroth, såsom ord-

förande i kommittén. Såsom adjungerad ledamot deltog

sedermera e. o. professorn vid Karolinska institutet C. G.

Santessost i kommitténs arbeten, och vid ett par samman-

träden voro äfven andra läkare samt veterinärer kallade att

biträda med råd och upplysningar. Samtliga Sveriges läkare,

apoteksinnehafvare och apoteksföreståndare fingo därjämte

tillfälle att yttra sig om, hvilka läkemedel från förra farma-

kopén, som borde bibehållas eller uteslutas, samt hvilka

nya medel, som borde intagas.

Farmakopékommitténs förslag blef färdigt i juni 1901,

och sedan Medicinalstyrelsen granskat detsamma, blef »Sven-

ska Farmakopén» (Pharmacopoea svecica, Ed. VIII) stad-

fäst af K. Maj:t d.
12

/s 1901 att gälla från början af år 1902.

Denna farmakopé är affattad på svenska språket, men
den skiljer sig äfven i andra afseenden väsentligen från

-den föregående. Rubriken »Mensurte et Pondera» samt den

jämförande tabellen mellan gramviktsystemet och äldre

svenska viktsystem äro uteslutna såsom obehöfliga, och af-

delningen »Allmänna föreskrifter» är betydligt fylligare än

i förra upplagan.

Antalet läkemedel har nedgått med ett femtiotal, oak-

tadt omkring 140 nya läkemedelsrubriker blifvit upptagna.

Composita hafva minskats med omkring 70, och af de

återstående kunna endast ett tjugutal rubriceras såsom rent

kemiska preparat. 1 Under det att det kemisk-syntetiska

arbetet på apotekslaboratoriet alltså reducerats till ett mini-

mum, har det analytiska däremot i stor utsträckning vunnit

tillämpning, i det att utförliga bestämmelser angående läke-

medlens kemiska och mikroskopiska identifiering och pröf-

1 En jämförelse i afmndade tal emellan antalet köpvaror och hemma-
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ning hafva blifvit införda. Nomenklaturen bar endast under-

gått smärre förändringar, i det att i vissa fall vetenskapligt

riktigare benämningar blifvit införda. Slutligen har farma-

kopén blifvit fullständigad med åtskilliga nya tabeller.

Då denna farmakopé äfven upptager de för husdjuren

afsedda läkemedlen, blef en svensk veterinärfarmakopé obe-

höflig, och den sista upplagan af sistnämnda farmakopé

upphörde att gälla med utgången af år 1901.

En viktig åtgärd, föranledd af den sista farmakopé-

upplagans införande, var tillsättandet af en permanent

farmakopékommitté. Vid öfverlämnandet till Medicinal-

styrelsen af förslaget till den nya farmakopén uttalade näm-

ligen kommittén såsom sin åsikt, »att det med hänsyn till

hithörande vetenskapers snabba utveckling vore högeligen

önskvärdt, att de framdeles utkommande upplagorna af

beredningar upptagna i de olika farmakopéupplagorna torde kafva sitt

intresse och vidfogas här:

Köpvaror Hemmaberedningar
Summa

antal läke-

medel

Pharmac. Holmiens. ... 800

hvaraf 60 kemiska

Pharmae. svec. Ed. I ... 380 400

hvaraf 50 kemiska

780

7> » » II... 350 340

hvaraf 50 kemiska

690

T) T> » III... 360 360

hvaraf 50 kemiska

720

» » IV... 380 360

hvaraf 60 kemiska

740

» V ... 380 480

hvaraf 80 kemiska

860

» ) » VI... 340 600

hvaraf 100 kemiska

840

> » VII 340 320

hvaraf 60 kemiska

660

» » vin 300 240

hvaraf 20 kemiska

600
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svenska farmakopén kunde följa hvarandra med kortare

tidsmellanrum än hittills varit händelsen». Ivommitterade

betonade därför på det bestämdaste önskvärdheten af att

äfven hos oss, liksom i andra länder, en permanent farma-

kopékommitté tillsattes, bestående af ett fåtal medlemmar,

representerande kemi, farmaci, farmakognosi och medicin.

I enlighet med denna framställning tillsatte Medicinal-

styrelsen i februari 1902 en permanent farmakopékommitté

och förordnade medicinalrådet R. A. Wawrinsky till ord-

förande i densamma. Till ledamöter utsågos professorerna

S. Jolin och I. G. Edgren samt apotekarne H. G. O. Enell
och A. E. T. Källström. Vid den sistnämndes 1903 timade

frånfälle inträdde i hans ställe professor C. G. Santesson

såsom ledamot.

Samtidigt med utarbetandet af den första svenska farma-

kopén var Collegium medicum äfven betänkt på att utgifva

en förteckning på billigare läkemedel, afsedda för sådana

personer, hvilka af stat eller kommun åtnjöto fri läkarevård

och medicin. Sammanställd af professor P. J. Bergius samt

assessorerna I. G. Hallman och E. Odhelius, utkom år

1776 också »Pharmacopoea pauperum», innehållande omkr.

1 60 simplicia samt 100 medicamenta composita jämte upp-

gift på samtliga provinsial- och stadsläkare i Sverige samt

fattigläkarne i Stockholm.

Ehuru Pharmacopoea pauperum var fastställd till efter-

rättelse ej endast för provinsial-, stads- och fattigläkarne

utan äfven för andra läkare, som föreskrefvo läkemedel på
Kronans räkning, torde densamma dock icke från början

hafva varit afsedd för arméns och flottans behof. En militär

-

farmakopé i egentlig mening utkom först, då »Pharmaco-

poea militaris, navalis et Eorum usui accomodata, qui im-

pensis publicis curantur» med anledning af finska kriget
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1789 blef utarbetad af Collegium raedicum.

1

Genom K. bref-

vet d. % s. å. blef det förordnadt, att denna med omkring
ett femtiotal composita förbättrade upplaga af Pharmacopoea
pauperum skulle lända till efterrättelse äfven för läkare och

kirurger vid såväl flottan som armén och fältlasaretten.

En ny upplaga af denna militärfarmakopé utkom 1805

i Stockholm. Nästa militärfarmakopé utgafs 1834 under

namn af »Pharmacopoea in usum Nosocomii Militaris Hol-

miensis».

I sammanhang med Pharmacopoea suecica Ed. VI ut-

gaf Sundhetskollegium sedermera 1848 års »Militair-pharma-

copé», hvilken 1858 följdes af ett något förändradt omtryck.

I sammanhang med Pharmacopoea suecica Ed. VII utgafs

»Pharmacopoea militaris suecica» 1871, af hvilken tvenne

omtryck, »Pharmacopoea militaris iterum typis descripta»

1875 samt »Pharmacopoea militaris tertium typis descripta»

1888, sågo dagen.

LJtgifvandet af den åttonde upplagan af svenska farma-

kopén gjorde äfven utarbetandet af en ny militärfarmakopé

nödvändigt. Under det att föregående militärfarmakopéer

blifvit utarbetade genom försorg af Medicinalstyrelsen själf,

blef denna gång en särskild kommitté tillsatt för ändamålet

med medicinalrådet R. A. Waweinsky såsom ordförande

samt fördelningsläkaren C. Ch. Ekeroth, bataljonsläkaren

T. A. U. Sjögren och apotekaren A. J. Schillberg såsom

ledamöter.

Den nya militärfarmakopé »Svenska militärfarmakopén»,

som af Medicinalstyrelsen fastställdes d.
-

3

/12 1903, är till

olikhet med föregående militärfarmakopéer affattad på sven-

ska språket. Den upptager likasom svenska farmakopén

äfven en del för veterinärbehof afsedda droger och preparat

1 Redan i slutet af 1760-talet hade visserligen förslag till en militär-

farmakopé blifvit inlämnadt af fältmedicus P. Zetzell till Collegium

medicum. Ehuru detta förslag antogs af kollegium, blef det dock aldrig

befordradt till tryck (Collcgii medici protokoll d.
6
/7 samt *3

/7 1770).
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och är tillökad med tvenne tabeller, upptagande maximal-

doser, samt en lösliglietstabell.

*

Först vid medlet af 1700-talet finner man att ansatser

gjordes i Sverige till ordnande af veterinärväsendet. Det

var på grund af en vid denna tid härjande mjältbrands-

epidemi, som myndigheterna sågo sig nödsakade att första

gången offentligt anställa en sakkunnig person, hvilken

kunde lämna råd och upplysningar vid botande af kreaturs-
o

sjukdomar. Ar 1763 blefvo sedermera stipendiater utsända

på statens bekostnad för att vid veterinärskolan i Lyon

studera veterinärmedicin, och år 1775 grundades därpå

Veterinärinrättningen i Skara. Veterinärväsendet låg dock

ännu många år i sin linda, och någon för de veterinära

läkemedlen afsedd farmakopé såg ej dagen förr än i början

af 1800-talet. Visserligen föreligger från år 1809 en »Phar-

macopoea veterinaria eller Handbok för Häst- och boskaps-

läkare», utgifven af professor A. II. Florman, men det var

först sedan Veterinärinstitutet i Stockholm 1 börjat sin verk-

samhet, som en officiell farmakopé blef utarbetad af de vid

nämnda institut anställda professorerna. Denna blef år 1832

under namn af »Veterinaire Pharmacopoée» påbjuden till

efterrättelse af Sundhetskollegium. 2

Denna första veterinärfarmakopé var uppställd på
samma sätt som Pharmacopoea svecica Ed. V. Den om-

fattade omkr. 125 simplicia samt 100 composita men var

i olikhet med Pharmacopoea svecica affattad på svenska

språket.

1 Veterinärinstitutets verksamhet begyntc 1821, och d.
2s

/s 1824 äro

dess första stadgar daterade.

* Redan 1831 hade dock en »Veterinär-Farmakopé, författad af

Veterinär-Inrättningen i Stockholm», utkommit.
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En andra upplaga, benämnd »Veterinärfarmakopé» och

utarbetad af Sundhetskollegium 1
,
utkom 1864, och seder-

mera utgafs 1871 »Svensk veterinärfarmakopé, tredje upp-

lagan», af hvilken ett omtryck såg dagen år 1880. Sist-

nämnda farmakopé förblef, som nämndt, gällande till 1902,

från och med hvilket år de veterinära medlen äro intagna i

»Svenska farmakopén» samt »Svenska militärfarmakopén».

1 De senare upplagorna voro äfven utarbetade af denna myndighet.

I



XIV.

Apotekarekårens rekrytering, apotekselevernas
förkunskaper och undervisning.

Föreskrifter angående elevernas antagande, deras läro-

tid och undervisning å apoteken saknas helt och hållet

under hela 1500- och större delen af 1600-talen, ty först i

medicinalordningarna af år 1688 finner man några bestäm-

melser härom. Enligt dessa skulle »de disciplar eller lär-

gossar, som antagas, vara vid en lagom ålder, uti latinen

så vida förfarne, som för dem nödigt vara kan. Dessa skola

af apothekaren troligen uti deras konst undervisas och inga-

lunda tillåtas att komma till recepterande, förrän de en god

tid bortåt något läst hafva. I synnerhet skall dem ej an-

förtros att blanda tillsammans några purgentia, opiata, mer-

curialia och antimonialia medicamenta, med mindre någon

af gesällerna är därhos, som dem noga ser på händerna».

Ehuru vissa bestämmelser angående elevers antagande

alltså förefunnos från slutet af 1600-talet torde dock apo-

teken ännu en lång tid bortåt hufvudsakligen hafva rekry-

terats med utlänningar, särskildt sådane af tysk härkomst,

hvilka direkt antogos till gesäller. Först ett godt stycke in

på 1700-talet började svenska ynglingar från bildade hem
taga anställning som lärlingar å apoteken, och först efter

denna tid vann äfven yrket ett stadgadt anseende. 1

1 Att familjefäderna, dock understundom med en viss tvekan läto

sina söner beträda apotekarebanan, framgår otvetydigt af följande exem-

pel: Då provinsialläkaren Nils Retzius 1756 ämnade låta sin son ingå
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Apotekarne själfva sökte också genom omsorgsfullare

urval rekrytera kåren med ett bättre material, ty enligt

assessor P. Chr. Schultzen beslöto Apotekaresocietetens

ledamöter i Stockholm 1781 att ej antaga någon elev, »som

ej vore af god frejd och härkomst samt någorlunda under-

byggd i språk, livilket väl enligt K. medicinalordningarne

af 1688, § 18, varit en skyldighet och äfven ofta iakttagits,

men som icke alltid kunnat verkställas». Detta skulle kon-

trolleras på det sättet, att ynglingen borde uppvisa skol-

betyg för societeten samt inför densamma undergå »ett litet

förhör och sedan warda matriculerad samt, efter förflutne

Läroår, åter til tentamens anställande sig ånyo inställa innan

Han enl. K. Resol. af d. 16 Febr. 1722 borde ega frihet

at nyttja wärja och niuta lön».

Såsom exempel på tillämpningen af ofvannämnda förhör må ur

societetens protokoll af d.
28
/s 1782 ett sådant anföras: »Anmälde H:r

H. Schultz H:dson det en hans antagne discipel J. Abr. Lowénson
wore utanföre för at underställas Societetens pröfning och at winna in-

matriculering. Efter någon discutering tilläts honom inkomma, då han

af den äldste närvarande tilltaltes och befrågades. In Theologicis intet,

efter han wore af en väl känd Slägt. Fråga: Om Han som medborgare

kände och wisste på hwilka grunder den Lagstiftande och Lagskipande

Magten i Hans Fädernesland wore byggd och hvar sådant finnes ntfördt

— svarade in Acta publica. Fråga: Hvad moralen lärer — Svar: Skyl-

digheterna mot alla menniskor och alla skapade ting. I Historien Huru

Holland styres och hvad Regering där är — Svar: Aristokratisk. I Geo-

grafien Huru wärldsklotet delas, Hvilka äro de 4 världsdelar och huru de

äro belägna. Huru Sverige är beläget och hvilka grannar i öster och

wäster samt beläget i anseende till den öfriga delen af Europa. I Arit-

methiquen och skrifkonsten underrättade H:r Schultz Hmdson honom ega

som elev å apotek, ansåg han sig först böra inhämta Collegii medici

.yttrande, huruvida han handlade rätt mof* sonen härutinnan. Kollegium

betygade honom till svar härpå i skrifvelse af d.
~ l
/o s. å. sitt välbehag

för visadt förtroende och tillstyrkte på det varmaste hans afsikt samt

lofvade »att för sin del på något sätt bidraga till provincialmedicis sons

lycka och fördel».

Denne son var den sedermera så framstående Andkrs Jahan Ret-

a ius, hvilkon slutligen blef professor i Lund i naturalhistoria, kemi och

ekonomi.
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god grund. Förelädes honom l:ta Capitlet af Hannibal i Cornelius, som

han väl wisste att demonstrera och explicera. Uti Grekiskan af Matthei

Ewangelium l:ta Capitlet in Novo Testamento, hvilket han ganska wäl

läste och på Latin öfversatte äfvenså 2:ne stycken uti Blanckardi Lexicon.

Uti de lefvande språken såsom Tyskan och Fransyskan sade Han sig ej

ega nog kännedom uti. Ledamöterna funno honom således ganska skic-

kelig at genast kunna inmatriculera ibland ämnesvenner. Honom ålades

att continuera och med flitigt läsande förskaffa sig mera knnskap i Geo-

grafien och de lefvande språken».

Icke alla af de unga adepterna bestodo sina prof så väl som denna,

men detta oaktadt blefvo de i allmänhet approberade och ställda på

tillväxt.

Bestämmelser angående elevtidens längd saknas helt

och hållet i 1688 års Medicinalordningar. Elevårens antal

berodde således helt och hållet på öfverenskommelse mellan

principal och discipel eller dennes målsman, men ehuru

först Collegii medici apotekarereglemente af år 1786 påbju-

der att kontrakt skulle upprättas emellan apotekaren och

lärlingen, så synas sådana dock redan förut hafva varit

vanliga.

Såsom tidsbild torde det vara af intresse att här an-

föra ett sådant kontrakt från slutet af 1700-talet.
1

»Jag Georg Eberhard Georgii antager härmed Enkefru Mag-

dalena Wahlqvist, född Nelunds, kära son Daniel Peter Wahlqvist
att, sedan han redan i trenne förflutna år hos aflidne Herr Apothekaren

Lars Nyman uti Eneköping, såsom lärling varit antagen, ytterligare hos

mig fortfara ifrån den l:a November 1786 till samma tid 1789 med föl-

jande uttryckeliga förbehåll och vilkor:

l:o. Att Fru Wahlqvist under desse 3:ne läroår håller denna sin

kära son med säng-, gång- och linnekläder.

2:o. Inlemnas inventarium til mig, på alt hvad han vid inträdet

uti mitt hus med sig förer, hvilket eij utom min wettenskap hwarken

ökas eller minskas.

3:o. Bör han Daniel Peter Wahlqvist uppföra sig trogen, lydig och

flitig, samt oförsummeligen förrätta de sysslor, som honom, i de til Apo-

theket hörande ämnen, kunna anförtrodde blifwa, samt derwid wara noga

upmärksam och all accuratess ådagalägga.

4:o. Må han icke utom wcderbörligt tillstånd utborga, fast mindre

bortgifva Medicamenter, eller någrom meddela de Compositioner, Rudi-

1 Farmaceutisk tidskrift 1871.

Farmaciens historia. 27
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materier och andra' apoteket tillhörande persedlar, hvilka honom under

händer komma, icke eller hos sig hära, och i dess enskilde förvar taga

någre penningar, under hvad skjen det vara må, utan hör jämte det han

sjelf är trogen, genast tillkjänna gifva, då han förmärker, att sådant af

någon annan vid Apotheket å sido sättes.

5:o. I fall några penningar eller något annat honom skänkas, skall

han dem ock genast hos mig tillkjänna gifva, samt i min wård lemna.

6:o. Blifwer honom förbudit, at med någon, eho det wara må,

Correspondera, utom min wettenskap, eller mig owetande något bref

öppna.

7:o. Får han icke göra sig, någon mig owetterlig bekantskap eller

efter egit behag gå ut, utom at för hvarje gång förut undfå mitt låf.

8:o. Enär allt hwad föregående Momenta innehålla, noga i ackt

tages, skall han af mig och dem jag dertill förordnar, blifwa underwist

och lärd, uti alla de stycken och delar, som til Pharmacien hörer; och

skall han jämwäl under lärotiden af mig hafwa födan, Rum och wärme,

lika med de öfriga disciplarne.

9:o. Efter slutade läroår, skall han hos mig det 4:de deruppå föl-

jande förblifwa såsom Gesäll, dock utan lön, at under den tid ännu

ytterligare kunna svinna kundskap uti de grannlagare blandningar, dem

man honom såsom lärling icke kunnat anförtro, hwarefter bestås honom

wanlig lön, eller befordran.

Häraf äro til yttermera wisso twänne Exemplar författade och

undertecknade.

Stockholm d. l.ta Nowember 1786.

G. E. Georgii.

Kongl. Hof Apothekare.»

Vid afflyttning efter kontraktstidens utgång erhöll »apo-

teksgesällen» ett betyg af principalen.

Det torde kunna hafva sitt intresse att här anföra ett

sådant betyg, hämtadt ur Medicinalstyrelsens arkiv:

»Jag Johan Scharenberg, kongelig privilegierad apothekare i

Kongl. Residence och Hufvudstaden Stockholm, gifver härmed tilkiäna

at innehafvaren af detta, Rådmannen och Prmcidis vrid Stockholms Stadz

högtärade Kämners-Rätt, ädel och högaktad herr Gustaf Johan Raths

kiäre son, Monsieur Abraham Rath, har ifrån 1755 til 1760, och så-

ledes uti Fem år warit såsom Discipel uti mitt Apothek samt sedermera

Gesäll uti halftannat år; under hvilken tid han sig som en ärlig och

trogen Betient förhållit, och sina Laborationer med största flit förättat,

så att jag af honom ett särdeles nöje haft och med honom vväl til frids

warit
;

hvarföre och som han nu är sinnat att vidare försöka sin lycka
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uti denna sin lärda Konst och Wetenskap samt därföre hos mig om
Afsked och AYittnesbörd anhållit, hvilket jag honom icke förwägra will

;

Ty varder han Monsieur Abraham Rath härmed hos hvarjom och enom

som detta förekommer men isynnerhet hos den vällofliga Apothekare-

Societeten til det Bästa Recommenderad
;
jämte vänlig och tjänstlig an-

modan at honom all Gunst, Bevågenhet och välvillia måtte vederfaras

;

hvilket icke allenast han på allt sätt själf lärer söka, at med all vörd-

nad och tacksamhet erkänna, utan ock jag vid alla tillfällen med all

tienst tilhaka, skall veta at bemöta. Till yttermera visso, har jag detta

egenhändigt underskrifvit och med mitt Sigill bekräftat, som skiedde i

Stockholm den 21 September år Ett Tusend Siuhundra Sextio Ett.»

Antagligen på grund af ofvan berörda reglemente af

1786 fingo apotekarne i Stockholm påföljande år anmaning

från Collegium medicum att uppvisa de med lärlingarne

ingångna kontrakten samt att årligen inom januari månad
inlämna berättelse till kollegium om lärlingarnes förvärfvade

kunskaper, flit och uppförande. 1

Ännu långt in på 1700-talet fanns intet föreskrifvet

med afseende å elevernas undervisning till farmacie stu-

diosiexamen, men då allt flera svenska ynglingar började

söka inträde å apoteken, fann man det slutligen vara nöd-

vändigt att på något sätt ordna undervisningen för dem.

Collegium medicum inköpte fördenskull 1758 ett her-

barium och gaf aktuarien G. Tuvén i uppdrag att under-

visa apotekseleverna i botanik. I kollegium blef sedermera,

år 1761, äfven anställd en »Historiae naturalis et Pharma-

ceutices» professor, som till sitt biträde erhöll en »demons-

trator». Professorns instruktion innehåller bland annat, »att

han om sommartiden i trädgårdar och på tjenliga ställen

hvar onsdags och lördags eftermiddag bör undervisa ung-

domen i synnerhet om de vegetabilier som nyttjas i Medi-

cinen och Oeconomien. De öfriga årstider bör han docera

uti Materia medica och visa de torra Simplicia, hvartill

1
Collegii medici protokoll d.

26
/i 1787.
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användas 4 timmar i veckan om eftermiddagarne från kl. 5

till 6 eller 6 till 7. Dessutom bör Professorn undervisa

Apothekare och Chirurgiske lärlingar huru de skola känna

och skilja hvart och ett enkelt medicament, huruvida det

tinnes i riket samt kan cultiveras och om sättet att fram-

bringa sådana växter, som här i riket kunna växa; åliggan-

des Professorn att till Collegium medicum inlemna hvad

han genom sin uppmuntran och correspondence med Apo-

thekarne till inrikes medicinalväxters uppodling kunnat ut-

rätta. Demonstratorn får icke undandraga sig att vid ex-

cursionerna undervisa lärlingarne i de mål, hvarom han

tillfrågas om, och hvilka efter lectionerna fallit dem ur

minnet. Han bör vara försedd med inlagde herbarier på
officinella växter att dermed tjäna lärlingarne emot billigt

pris när de åstunda».

Naturligtvis kunde denna undervisning endast komma
de apotekselever, som vistades i Stockholm, till godo, och

efter hvad det vill synas, fingo äfven dessa ringa fördel af

densamma, enär den så småningom helt och hållet öfver-

flyttades på de medicine studerande. Större nytta torde ele-

verna hafva haft af den undervisning, som Apotekaresocie-

teten själf beslöt anordna. Assessor P. Chr. Schultzen

omtalar sålunda i ett protokoll från 1781, att societeten »be-

slutat att 1 gg i månaden, sedermera hvarje onsdag uppkalla

Pharmacie studiosi och disciplarne från 6 apothek, som

kunna vara lediga och hafva lust att afhöra undervisning

i vetenskaperna». Enligt hans eget erbjudande uppdrog

societeten 1782 åt Schultzen att hålla dessa föreläsningar,

af hvilka den första såsom inledning omfattade historia och

biografi.

I närmare hundra år fortforo de i medicinalordningarna

af år 1688 upptagna bestämmelserna angående elevers an-

tagande och undervisning m. m. att gälla. Förändrade

föreskrifter finner man nämligen först i det af Collegium
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medicum utsända apotekarereglementet af 1786. Enligt detta

skulle ett kontrakt med tydligt angifven lärotid upprättas

emellan apotekaren å ena sidan samt föräldrar eller måls-

män å den andra. Lärlingen finge ej antagas vid allt för

unga år och borde vara något kunnig i latinska språket.

Husbonden skulle tillse, att lärlingen förkofrade sig i detta

språk, samt var skyldig att »under lärotiden småningom

bibringa honom kunskap om skäl och orsaker till före-

fallande göromål och prseparationer».

Betydligt noggrannare föreskrifter i berörda hänseende

meddelar apotekarereglementet af 1799. Yngling, som sökte

inträde å apotek, borde enligt detta »ega omkring 15 års

ålder, vara uti kristendomen grundeligen undervist, bafva

goda seder och röja båg till arbetsamhet; kunna skrifva

läslig stil och räkna samt uti latinska språket vara så myc-

ket kunnig att han väl känner grammattikan och kan någor-

lunda öfversätta latin till svenska». Efter 6 månaders pröfvo-

tid skulle kontrakt angående antalet läroår m. m. upprättas

emellan apotekaren och lärlingen. Lärotiden kunde bestäm-

mas till 3, högst 6 år. Husbonden borde »jemte uppfyl-

lande af kontraktet tillhålla lärlingen, att vid dertill utsatte

stunder öka sin kunskap i latin och söka tillfälle att lära

tyska och flera språk. Under första hälften af läroåren bör

lärlingen undervisas uti kännedomen af simplicia, till hvil-

ken ända han, ibland annat, efter band äfven samlar och

underhåller ett herbarium vivum; åliggande lärlingen, att

flitigt öfva sig uti de handlag, som till simpliciums beredande

höra, och uti laboratorium vid hvarjehanda operationers

skötande förefalla. — Den senare halfva lärotiden bör hus-

bonden sjelf underrätta lärlingen samt gifva honom tillfälle

att af vederbörande lärare efter hand inhemta kemiske grun-

derne till de operationer, som uti apotheket och laborato-

rium förekomma; äfvensom lärlingen sista läroåret bör få

ledighet att bevista föreläsningarne uti historia naturalis

och farmacien, om han vistas på de ställen, der sådane

hållas».
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Föreskrifterna i 1799 års apotekarereglemente angående

eleverna voro säkerligen för dåtida förhållanden fullt till-

fredsställande, ty de upprepas ordagrant i 1819 års apote-

karereglemente.

Att vederbörande myndigheter äfven lång tid framåt

ansågo dessa bestämmelser motsvara alla rimliga fordringar,

framgår däraf, att först 60 år senare någon ändring blef

vidtagen i reglementet.

Apotekaresocietetens ledamöter i Stockholm synas dock

i allmänhet hafva funnit, att reglementet af år 1819 satte

kompetensfordringarna för inträde å apotekarebanan allt

för lågt. På sammankomsten d.
8
/i 1823 öfverenskommo

nämligen en stor del af dem, på förslag af apotekare C. F.

Plagemann, att ej antaga någon yngling till elev, som ej

fyllt 16 år och ägde kunskaper motsvarande uppflyttning

till gymnasium.

I öfverensstämmelse med ofvannämnda beslut står äfven

societetens godkännande 1835 af den punkt i förslaget till

nytt apotekarereglemente, som för inträde å apotek upp-

ställer den fordran, att yngling skall hafva tillbragt ett år

i gymnasium.

Att behofvet af ökade förkunskaper för inträde å apo-

tekarebanan längre fram allt tydligare gjorde sig kännbart,

framgår af professor C. G. Mosanders berättelse för år

1856 öfver Farmaceutiska institutets verksamhet, där det

heter: »Den förut beklagligtvis gjorda iakttagelsen, att de

studiosi, hvilka inskrifvas vid institutet som elever, oftast

anlända till läroverket i saknad af nödiga förberedande

kunskaper och vana vid studier, har enligt alla lärarnes

erfarenhet under detta läsår på ett nedslående sätt kunnat

göras. Att lärarnes arbete under sådana omständigheter

blir tungt och medför mindre tillfredsställande resultat,

inses lätt, likasom att lärjungarne sjelfva på långt när icke

kunna af undervisningen draga den nytta, de annars deraf

ofelbart skulle hemta».

Likartade klagomål framföras ungefär samtidigt af den
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såsom lärare i latin och tyska för eleverna i Stockholm

anställde magister A. Falk, som i skrifvelse till Apotekare-

societetens direktion framhåller, att eleverna till följd af

sina ojämna förkunskaper ej hade önskadt gagn af under-

visningen.

På grund af de anförda klagomålen föredrog direktio-

nen frågan på Apotekaresocietetens sammankomst i maj

1857. Man fattade härvid beslut om att hänskjuta den-

samma till den då tillsatta kommittén för utarbetande af

nytt apotekarereglemente med det uttalandet från societeten,

»att högre kunskapsmått än hittills bör fordras för eleverna

och att apothekareyrket bör höjas genom en mera veten-

skaplig bildning».

Äfven bland de tjänstgörande farmaceuterna var be-

hofvet af ökade och bestämda förkunskaper för inträde å

apotek tidigt kändt och tog sig uttryck i den petition, som

d.
11
/6 1845 inlämnades till K. Maj:t, underskrifven af 107

farmaceuter. I petitionen anhöllo dessa bland annat, att

K. Maj:t ville, »till närmare öfverensstämmelse med såväl

vår vetenskaps ståndpunkt i andra länder, som med vår

tids anspråk i allmänhet, utfästa måttet af de för inträde

i yrket och för sedermera följande examina erforderliga

kunskaper och färdigheter».

Krafvet på jämnare och högre farmaceutisk fackutbild-

ning gjorde sig, som framhållits, allt mera gällande, och

vederbörande myndigheter insågo omsider nödvändigheten

af att höja fordringarna för inträdet på apotekarebanan.

Sundhetskollegium fann sig sålunda föranlåtet att 1875 till

flera apoteksinnehafvare aflåta en allvarlig erinran om det

oriktiga däruti, att de såsom elever på apoteken haft an-

ställda ynglingar med allt för ringa underbyggnad och i

en del fall äfven allt för späda till åren.

K. kungörelsen d.
19

/i 2 1879 stadgade slutligen, att

yngling, som antogs till elev å apotek, skulle, jämte vits-

ord om godt uppförande, förete uppflyttningsbetyg från

nedre till öfre sjette klassen å latinlinjen, hvarjämte lärjunge
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å reallinjen skulle med intyg af lärare i latinska språket

vid allmänt läroverk styrka sig mäktig af öfversättning till

modersmålet af någon lättare latinsk författare. Samtidigt

blef det bestämdt, att antagen elev skulle, senast tre måna-

der efter antagandet, anmälas af vederbörande apoteksinne-

hafvare hos Medicinalstyrelsen för att där antecknas i sär-

skild matrikel. Elevtiden skulle utgöra minst 3 år. Å filial

eller medikamentsförråd finge elev ej antagas.

Redan på 1860-talet hade röster höjt sig för, att man
skulle taga steget fullt ut och fordra mogenhetsexamen så-

som kompetensvillkor för inträde på apotekarebanan, och

särskildt Farmaceutiska föreningen, hvilken allt sedan dess

stiftande haft »bildningsfrågan» på sitt program, gjorde vid

sammankomsten d.
23

/ö 1868 ett bestämdt uttalande i sådan

riktning.

Frågan togs emellertid under allvarligt öfvervägande,

först sedan den, efter i Farmaceutiska föreningen af apo-

tekare K. A. Ahlbekg 1886 ånyo väckt förslag, blifvit hän-

skjuten till Apotekaresocietetens direktion. Med sin ord-

förande, hofapotekare C. W. Sebardt, i spetsen intog direk-

tionen från början en bestämd ståndpunkt i frågan och

gjorde, med full förståelse för maturitetsexamens betydelse

för hela kårens framåtsträfvande, dess införande till en

hederssak för sig.

Sedan ärendet under flera år stått på dagordningen

och diskuterats på apotekaresocietetens allmänna samman-

komster, erhöll direktionen vid årssamraankomsten 1890

societetens bemyndigande att ingå till K. Maj:t med begäran

om uppställande af mogenhetsexamen som kompetensvillkor

för inträde såsom elev å apotek.

Direktionens sträfvan för den goda sakens framgång

rönte visserligen i början motstånd från en del mera kon-

servativt anlagda apoteksinnehafvare men fann däremot

stöd inom de obefordrades stora skara. Detta tog sig bland

annat uttryck i den sympatiskrifvelse för mogenhetsexamens

införande, som 1889 inkom till direktionen från ett hundra-
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tal farmaceuter i Skåue. Då direktionen 1891 på ett sär-

deles kraftigt sätt bemötte en från tvenne apotekare till

underskrift bland kamraterna utsänd petition med begäran

till K. Maj: t, att maturitetsexamen ännu ej måtte sanktio-

neras, ej minst af det skäl, att det »vore omöjligt att till

apotekselev erhålla en lämplig student», hembar Farma-

ceutiska föreningen »sitt fulla erkännande för Direktionens

bemödande för farmaciens utveckling och framåtskridande».

Den till K. Maj:t insända begäran om maturitetsexa-

mens införande blef emellertid afslagen d.
12

/6 1891, men
frågan väcktes ånyo till lif af apotekare Carl Falk vid

Apotekaresocietetens allmänna sammankomst i september

1893. Societeten beslöt nu enhälligt anmoda direktionen

att till K. Maj:t ånyo ingå med begäran om mogenhets-

examens fastställande såsom villkor för inträde å apotekare-

banan. Sedan Medicinalstyrelsen tillstyrkt denna begäran,

fattade nu K. Maj:t beslut i enlighet med apotekarekårens

önskan, hvilket beslut kungjordes genom K. kungörelsen

d.
22
/3 1895.

En för apotekareyrkets rekrytering viktig reform fast-

ställdes äfven genom K. kungörelsen d.
12A 1891. Denna

kungörelse stadgade nämligen, att kvinna må i likhet med
yngling kunna antagas såsom elev å apotek samt, att hon,

efter fullgjord farmaceutisk tjänstgöring och aflagda examina,

erhåller samma rättigheter, som tillkomma manlig farmaceut.

Innan skärpta fordringar på förkunskaper för inträde

å apotekarebanan blefvo stadgade år 1879, voro de elever,

som antogos å apoteken, i allmänhet mycket unga. Yng-

lingen kunde sluta skolan redan i 3:dje, 4:de eller 5:te

klassen och ändå uppfylla kvalifikationerna på förkunskaper

enligt § 1 af 1819 års apotekarereglemente. Detta gjorde,

att elevtiden ofta utsträcktes till 4 år eller mera 1

,
innan

1
I början af 1800-talet var det mycket vanligt, att elevtiden ut-

sträcktes till 6 år.
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principalen ansåg sin discipel mogen att försöka sig på
farmacie studiosiexamen, och det var sällsynt, att en elev

fick börja sysselsätta sig med recepturgöromål och arbeten

i laboratorium före det sista året af lärotiden. De första

åren upptogos af göromål vid disken eller med grofsysslor

inom apoteket.

Ännu mot slutet af 1700-talet hade sådana för farma-

cien tämligen främmande göromål som anbringande af

klistir (lavemang) hört till elevernas åligganden. Enligt

Collegii medici protokoll d.
31
/io 1775 uppstod vid diskussion

om den nya taxan och priset å clysmata (lavemang) fråga i

om, huruvida apotekseleverna vore skyldiga att verkställa t

sådana arbeten. Voteringen utföll så, att denna skyldighet

fortfarande skulle åläggas dem, och att priset å applicerande

af lavemang skulle inflyta i taxan. Emellertid enades kol-

legium om, att badare och fältskärer borde vänjas vid så-

dana förrättningar, men Apotekaresocieteten borde dock icke

ännu befrias från detta göromål. Den nya taxan, som ut-

kom först 1777, upptager emellertid endast priset för bered-

ningen af klistir och de nödiga utensilierna för dess an-

bringande, under det att fältskärstaxan för samma år upp-

tager den afgift, som skulle erläggas för sättande af lave-

mang. Apoteken torde alltså nu hafva varit befriade från

denna skyldighet.

Enligt paragraf 2 i apotekarereglemente af år 1819»

borde ett kontrakt upprättas mellan apoteksinnehafvaren

och elevens föräldrar eller målsmän. Ofta nog torde emel-

lertid eleven hafva tagit anställning, utan att kontrakt upp-

gjordes, och då ett officiellt formulär för dylika kontrakt

saknades, voro de säkerligen mycket olika affattade. Nedan

anförda formulär till ett sådant, som finnes upptaget i

A. Ii. Wistrands Minnesblad för läkare och apotekare, ger

en god bild af apotekselevernas ställning och tjänstgöring å

apoteken under början och medlet af 1800-talet:

»Emellan undertecknade är följande kontrakt denna dag upprättadt:

Jag A. antager liärmed E. till elev på mitt apotek X härstädes, på föl-
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jande vilkor: l:o. Jernte det E. skall iakttaga ock ställa sig till efter-

rättelse, kvad gällande lagar ock författningar stadga angående apoteks-

yrket, skall E. alvarligt kemöda sig om noggrannket, ordning, upmärk-

samket ock raskket i utförandet af alla de göromål, som klifva konom

npdragne, samt af mig A. ock mina examinerade kiträden taga noggrann

kännedom, såväl om allt hvad kan skall göra, som sättet huru det skall

verkställas, så att det må klifva riktigt ock väl fullgjordt. — 2:o. E.

skall med förekommande köfligket ock välvilja kemöta alla dem som an-

lita apoteket ock äfven i öfrigt i sin mån bidraga dertill att tjenstgörin-

gen på apoteket må försiggå till kunders trefnad och belåtenhet samt

apotekets heder ock anseende. — 3:o. Då omständigheterna sådant med-

gifva, skall jag A. kvarannan söndag och helgdag lemna E. ledighet från

apoteksgöromålen; men om kan en sådan dag vill bortgå, skall kan kos

mig (eller min närmaste man) sådant anmäla, och får då icke utan mitt

särskilda medgifvande vara frånvarande från apoteket längre än till kl. 10

eftermiddagen. — 4:o. E. skall äfven i öfrigt noggrant iakttaga alla de

af mig A. föreskrifna ordningsreglor rörande tjenstgöringen å apoteket;

och om kan skulle märka någon oordning eller felaktighet af kvad slag

det vara må, med afseende på apoteksgöromålen, åligger det konom att

sådant genast kos mig anmäla, till beredande af skyndsam rättelse. —
6:o. E. skall med all flit till studier använda några morgontimmar hvarje

dag, innan de egentliga apoteksgöromålen taga sin början äfven som ock

de tider honom dess förutom kunna anvisas; ock må kan år *** efter 3

(eller flera) års lärokurs få anmälas till farmacie studiosiexamen, därest

kan då finnes innekafva dertill nödiga insigter. — 6:o. Om E. skulle

brista i ett noggrannt fullgörande af förestående åligganden ock icke efter

erhållen varning låta rätta sig, blir kan genast skiljd från sin befattning

på apoteket. — 7:o. E. erhåller kos mig A. husrum, mat, tvätt samt fri

undervisning af mig eller på min bekostnad, jämte öfning i laborationer,

ock derförutom, under det (kvardera af de) sista året 00 rdr. rmt. om
året. Af detta kontrakt kafve vi underskrifvit tvenne exemplar, af hvilka

vi kvardera ett till oss tagit.

E. A.

apotekare.

Med föreskrifne kontrakt förklarar jag mig såsom E:s fader ock

målsman till alla delar nöjd.

B.

Såsom kulturbild från 1840-talet må äfven ur farmacie

studiosus J. G. Winnberos efterlämnade anteckningar 1 an-

föras ett och annat från hans elevtid.

1 Förvaras i Farmaceutiska föreningens bibliotek.
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Från 4: de klassen i Jönköpings högre allmänna läro-

verk tillträdde Winnberg 1841 plats såsom elev å apoteket

i Uddevalla. Något kontrakt uppgjordes visserligen ej, men
villkoren för antagandet voro 3 års lärotid, fri resa, fritt

vivre med tvätt samt arbetskläder, för hvilkas anskaffande

Winnberg under de tre åren utbekom sammanlagdt omkring

200 Rdr. Ledighet från apoteksgöromålen erhöll han hvar-

annan söndag. Med afseende å göromålen på apoteket be-

rättar Winnberg följande. Från kl. 5 ä 6 om morgonen

sommartiden eller kl. 7 om vintern till kl. 10 på aftonen

upptogs tiden af expedition vid disken samt på lediga stun-

der af signaturklippning och vikning af hängsignaturer,

hvilka då nästan uteslutande användes 1
,

kapselvikning,

klistring af påsar, handköpsinläggningar, ej minst af Tilly-

droppar och kronessence, samt expedition af s. k. »bond-

notor», innefattande 15 å 20 eller flera olika medel för

kreatursbehof. Den fröhandel och handel med å apoteket

beredda färger och fernissor, som idkades, förde äfven med

sig en mängd inläggningar.

En sysselsättning, som dagligen förekom å apoteket,

var äfven iordningställandet af de s. k. kemiska elddonen

och Döbereiners vätgaslampor

2

. De svaflade tändstickorna

med sin tändsats af kaliumklorat, socker och gummi skulle

tillverkas, och ny svafvelsyra skulle påfyllas elddonen; vätgas-

lampans platinasvamp skulle efterses.

Snart nog fick Winnberg deltaga i recepturgöromålen

1 »Nästan hvarje apotek», säger Winnberg, »hade före min tid sin

graverade signaturplåt, som vid beliof skickades till någon koppartryckare

i Stockholm eller Göteborg att aftryckas. En dylik fanns äfven i Udde-

valla men begagnades aldrig. I stället förskrefs såväl häng- som klister-

signaturcr jämte dosor och askar samt färgadt tekturpapper fran Peter

Kudel & Sohn i Cassel». Winnberg anför vidare, att f. d. fanjunkaren

Godlie i Norrköping var en bland dem, som i Sverige först började trycka

signaturer till apotekens behof, och att ur dennes litografiska anstalt

samt Varbergs kortfabrik uppstod Litografiska aktiebolaget i Norrköping.

Samtidigt med detta bildades Reuterdahls litografiska anstalt i Malmö.

3 Jönköpings tändsticksfabrik anlades först 1845.

S
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och redan andra året i laboratoriearbetena. Rätt många

svnas de preparat hafva varit, som bereddes hemma. Sådana

voro eter, ammoniak, ättiketer, salpetereter, kalomel, kum-

minolja, kermes, sulfidum stibicum, lapis infernalis, subnitras

bismuticus samt en mängd galeniska läkemedel, hvarjämte

sprit framställdes och renades.

På egen hand fick Winnberg sköta sin läsning till exa-

men och erhöll under hela elevtiden ej en timmes under-

visning vare sig af principalen eller provisorn. Ej heller

brydde någon sig om att efterforska, på hvilket sätt han

skötte sina studier. Undantag från sådana förhållanden

funnos dock. Sålunda anför Winnberg, att apotekaren i

Falun, F. W. Helleday, i motsats till många af dåtidens

apotekare plägade lämna sina elever ledighet till studier

sista halfåret af elevtiden, som vanligen var 4 ä 5 år. En
gång i veckan tenterade han dem under denna tid i ett

bestämdt pensum. Eleven fick äfven genomgå en kortare

kurs i kvalitativ analys samt lära sig använda biåsröret.

För sina studiers bedrifvande hade Winnberg att tillgå

Harthans botanik och Wöhlers oorganiska kemi, öfversatt

af C. Ullgren. Såsom lärobok i farmaci användes P. O.

Almströms Apotekarekonstens elementer och I. H. For-

SHiELLS Lärobok i Farmacien.

Bostadsförhållandena synas i Uddevalla hafva varit

ganska tillfredsställande, ty Winnberg anför, att eleverna

här hade ett eget rum till sitt förfogande. På andra och

t. o. m. större apotek var det däremot ej ovanligt, att ele-

verna hade sin sofplats i apoteket, vanligen då i en brits,

som kunde fällas ut från recepturen eller disken. Liknande

sofplatser förekommo på ett och annat apotek ännu mot

slutet af 1800-talet. Mathållningen var enligt Winnbergs

åsikt oklanderlig, ehuru den var långt enklare än nu, efter

hvad som framgår af hans anteckningar.

*
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Under det att fordringarna på apotekselevemas för-

kunskaper omsider blefvo böjda och slutligen fastställda

enligt apotekarekårens önskningar, förblefvo föreskrifterna

angående deras undervisning till farmacie studiosiexamen

oförändrade under hela det 19:de århundradet.

Huruvida den af Apotekaresocieteten i Stockholm 1781

beslutade gemensamma undervisningen för eleverna hade

fortsatt någon längre tid eller snart upphört, kan ej afgöras,

alldenstund protokoll öfver societetens förhandlingar alldeles

saknas för åren 1785—1808. Efter denna tid finnes i socie-

tetens förhandlingar ej heller något omnämndt i berörda

hänseende förrän i protokollet af d.
31

/3 1821. Denna dag

beslöt emellertid societeten, på förslag af apotekare Carl
Göransson, att eleverna på ledamöternas bekostnad skulle

åtnjuta undervisning i latin och tyska samt franska 2 tim-

mar hvarje söndagseftermiddag, i fall de så önskade. Längre

fram fingo de äfven undervisning i svenska språket. De å

apoteken tjänstgörande studiosi skulle därjämte äga tillstånd

att såsom åhörare bevista lektionerna. Tidtals borde äfven

tentamina anställas i närvaro af societetens ledamöter.

Denna undervisning, hvars anordnande vann Sundhets-

kollegii fulla erkännande, tyckes särskildt hafva omhuldats

af Apotekaresocieteten i Stockholm, som genom utdelande

af premier vid årsexamen sökte uppmuntra eleverna till

intresse och flit. D. n
/3 1828 utfärdades tryckta stadgar för

undervisningen, hvilka innehöllo mycket detaljerade bestäm-

melser och voro undertecknade af alla societetens ledamöter

i Stockholm. Såsom lärare anställdes »magister scholae»

F. Essen, hvilkens aflöning till en början bekostades ute-

slutande af apotekarne i Stockholm. Enligt societetens stad-

gar af 1831 skulle lärarens aflöning dock bestridas ur dess

kassa, om tillgångarna det medgåfve. Undervisningen upp-

hörde emellertid med utgången af 1836 på grund af Apo-

tekaresocietetens utgifter för Farmaceutiska institutet, som

följande år begynte sin verksamhet.

Från 1843 finner man dock af direktionens protokoll,
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att densamma med tacksamhet mottagit doktor N. J. Ber-

lins erbjudande att 2 timmar om söndagarna meddela ele-

verna i Stockholm kostnadsfri undervisning i latin och tyska.

Dessa lektioner torde emellertid ej hafva fortsatt längre än

högst ett par år, eller till dess Berlin slutade sin verksam-

het såsom lärare vid Farmaceutiska institutet.

Yid sidan af ofvannämnda mera officiella lärokurser

hade apotekseleverna, åtminstone på 1820-talet, tillfälle att

åtnjuta den privata undervisning, som apotekare C. F. Pla-

gemann meddelade såväl praktiskt som teoretiskt mot en

viss afgift.
o

Ar 1853 förekommer ånyo gemensam undervisning för

eleverna. Direktionen beslöt nämligen detta år, att en läro-

kurs i latin och tyska skulle anordnas för de farmaceuter

och elever, som vistades i hufvudstaden, med lektionstider

kl. 8—10 om söndagsmorgnarna. Kostnaden skulle till

hälften täckas af societetens kassa och till hälften af apo-

tekarne i Stockholm. Till lärare utsågs apotekare K. Fr.

Thedenius, som äfven meddelade kostnadsfri undervisning

i botanik och zoologi under sommaren. Thedenius afgick

emellertid redan 1855 från lärarebefattningen och efter-

träddes af magister A. Falk.

Om alltså de i Stockholm anställda apotekseleverna vid

denna tid och säkerligen äfven sedermera haft tillfälle att

förvärfva nödiga kunskaper genom därtill kompetenta lärare,

torde däremot i allmänhet elevernas kunskaper och deras

undervisning å landets öfriga apotek lämnat åtskilligt öfrigt

att önska under större delen af 1800-talet. Belysande för

förhållandena i detta hänseende är ett uttalande år 1862 i

Farmaceutiska föreningens första årsberättelse, i hvilken

dess styrelse på det kraftigaste tager till orda för höjande

af apotekselevernas kunskaper ej minst genom förbättrande

af deras undervisning å apoteken. »Det är en allt för väl

känd sak», heter det, »att få apotekare taga noggrann kän-

nedom om den elevs kunskaper, som på apoteket mottages,

och ännu färre äro de, som enligt reglementet tillåta elev
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öka sina kunskaper i latin, tyska och flera språk m. m.

Sålunda ingår mången yngling på den farmaceutiska banan

utan att besitta nödiga förkunskaper, likasom mången under

sin elevtid försummar sina studier, antingen af bristande

egen omtanke eller i många fall tillföljd af allt för trägna

göromål. Hufvudsakligaste orsaken kan dock alltid till-

skrifvas apotekarens bristande intresse därför».

När farmacie studiosiexamens afläggande från och med
år 1881 blef förlagd till Farmaceutiska institutet, och fordrin-

garna för denna examen samtidigt närmare bestämdes, för-

anledde detta, att eleverna, som i regel behöfde komplettera

de kunskaper, som de kunnat inhämta på apoteken, begåfvo

sig upp till Stockholm för att där, vanligen under ledning

,af Farmaceutiska institutets assistenter, genomgå en repe-

titionskurs till examen. Denna undervisning kunde dock

aldrig blifva fullt tillfredsställande, då det icke var möjligt

att anordna den i samband med praktiska öfningar, och

förändrade föreskrifter för undervisningen till farmacie stu-

diosiexamen visade sig alltså vara af behofvet påkallade.

Generaldirektören i Medicinalstyrelsen, Klas Linroth, före-

slog därför, att man skulle anordna en halfårig undervisnings-

kurs vid Farmaceutiska institutet för eleverna, hvilken kurs

äfven borde omfatta praktiska öfningar. Detta blef äfven

genom Farmaceutiska institutets stadga af d.
22/n 1901

K. Maj:,ts beslut.
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Farmacie studiosi, deras antagande, undervisning

och examina.

Under hela 1600-talet funnos inga kompetensvillkor

stadgade för tjänstgöring såsom studiosus eller »gesäll» å

apoteken, utan apotekarne antogo efter eget omdöme dessa

biträden med ledning möjligen af de betyg, som kunde

presteras. K. resolutionen af d.
11

/5 1663 angående instif-

tande af ett Collegium medicum bestämmer visserligen, att

»ingen Chirurgus eller Pharmacopseus må inträngia sigh

til någre Mediciniske öfningar i sitt embete förr än han ett

Examen publicum uthstått hafwer», men detta stadgande

gällde säkerligen endast en viss kompetens för innehafvande

af apotek. Medicinalordningarna af 1688 stadgade senare,

att ingen gesäll finge antagas, förrän han uppvisat sina

»testimonia» i Collegium medicum. Denna föreskrift torde

dock ej hafva blifvit iakttagen, ty i kollegii protokoll från

d. V9 1702 finnes anmärkt, »att om man detta skulle gjöra

så skulle man intet få några gesäller, ty förr än de detta

skulle undergå, förr toge de afsked och reste bort, emedan

man hade svårt för några år sedan att förmå dem allenast

helsa på oss uthi Collegio».

Man insåg emellertid, att skärpta bestämmelser voro af

nöden, ty enligt Collegii medici beslut af d.
10

/v 1703 finge

efter denna tid ingen apotekare »antaga någon provisor

eller gesäll förr än han Collegii Syndico detta tillkänna

gifvit på det han må tillbörligen examineras och eden af-

Farmacicns historia. 28
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lägga. Hvilken examen uti tvenne Medici närvaro af tvenne

Apothekare skall förrättas och detta per vices så wäl emellan

Medicos som Apothekarne, och uti denna examen skall

usualia frågas och ej allenast chymica eller simpliciter

curiosa». Detta synes hafva varit de första bestämmelserna

angående viss kompetens för de tjänstgörande farmaceu-

terna å apoteken.

Längre fram finner man äfven, att apoteksinnehafvarne

själfva sökte utöfva en viss kontroll öfver de tjänstgörandes

antecedentia, ty enligt ett protokoll från 1781 fattade Apo-

tekaresocieteten i Stockholm beslut, att de från landsorten

anländande »Pharmaciekandidaterna», i synnerhet de, som
icke tillbringat sina elevår i Stockholm, skulle vid tillträde

af en kondition uppvisa sina »testimonia» och inskrifvas i

särskild matrikel. Samma år kom man, äfven öfverens om,

att alla rikets apotekare skulle »obligeras att bispringa socie-

teten med hvarjehanda underrättelser» såsom om dem
själfva, om deras privilegier, om de hos dem tjänstgörande

m. m. Därjämte skulle trenne matriklar uppläggas, dels

en omfattande disciplarna dels en öfver de farmacie stu-

diosi, »som hunnit så vida att de kunna åtniuta lön» och

vunnit sin utbildning i Stockholm eller ankommit dit samt

därstädes antagit kondition dels slutligen en öfver apoteks-

innehafvarne.

De å apoteken anställda farmaceuterna voro ännu under

förra hälften af 1700-talet ofta af tysk nationalitet. Det

heter om dem, att de voro »löst folk, hvilka än komma än

bortresa», och apotekarne funno dem ofta ganska svårhand-

terliga. Kollegium, till hvilket man vanligen hänsköt de

tvistigheter, som uppstodo mellan principaler och biträden,

rådde med anledning häraf till anskaffandet af svensk

personal.

Några bilder, som visa oss förhållandet emellan apoteks-

innehafvarne och de hos dem tjänstgörande, må i det föl-
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jande anföras. På 1720-talet beklagade sig gesällerna hos

apotekarn e öfver att de, enligt den 1719 utkomna skrå-

ordningen, förbjudits att bära värja, och principalerna an-

förde på grund häraf hos Collegium medicum, att förbudet

endast borde gälla handtverksgesällerna, såsom förhållandet

vore utomlands, men ej apoteksgesällerna. Äfven framhöllo

apotekarne, att gesällerna ville »anses såsom farmacie stu-

diosi och laboranter» hos apotekarne. Gesällerna fingo äfven

sin fordran beviljad, ty genom ett K. bref af d.
16

/s 1722

erhöllo biträdena, »nemligen de som verkligen äro gesäller

och laboranter uti apotheken», rättighet att bära värja.

Ej sällan påstodo de tjänstgörande, att apotekarne för-

falskade medikamenterna eller förändrade läkarnes ordina-

tioner, och att detta vore orsaken till deras missnöje.
o

A andra sidan hade äfven apotekarne mången gång

skäl att beklaga sig öfver sina biträdens uppstudsighet och

själfrådighet. I Collegii medici protokoll af d.
14/u 1722

finnes exempelvis anfördt, att en apotekare klagat på sin

gesäll, »som moquerat sig öfver svenska nationen och kallat

dem dumma bestar».

Om en tjänstgörande genom sitt uppförande starkt för-

syndat sig och därigenom ådragit sig principalens misshag,

hände det en och annan gång, att denne tillgrep extraordi-

nära medel för att straffa den felande. I ett Apotekare-

societetens protokoll för år 1783 finnes sålunda antecknadt,

»att innan Cataloguerna på Pharmacie studiosi i Stockholm

åter blefvo upsatte på väggen blefvo i de nu närvarandes

närvaro en Pharm. Candidat och 3:ne Studiosi utstrukna,

emedan de gjort sig ovärdige at längre stå på förteck-

ningen».

Ännu på 1800-talet synes societeten hafva ansett sig

nödsakad föra en mera patriarkalisk uppsikt öfver de tjänst-

görande, ty af ett protokoll från 1835 finner man, att den-

samma beslutat upprätta en matrikel öfver farmacie studiosi

för att vid deras antagande i tjänst kunna bedöma deras

»skicklighet och användbarhet» samt för att, »då skrifvelser
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om ledigvarande såväl studiosi som Candidater ingå, med
tillförlitlighet yttra sig öfver såväl deras Frejd, som längre

eller kortare tid, de på apothek vistats».

Äfven Sundhetskollegii befogenhet enligt paragraf 6 i

apotekarereglementet att hålla ett vaksamt öga på biträdenas

tjänstgöring och uppförande å apoteken tog sig en och

annan gång uttryck. I en skrifvelse af 1856 till Apotekare-

societetens direktion heter det sålunda, att vid visitation å

apoteket i H. apotekaren därstädes tillkännagifvit, att han

en kort tid hos sig haft anställd en studiosus, »hvilken hos

sig förenade en sådan grad af tanklöshet, okunnighet och

lättja, sammanparad med bristande ambition samt ett oor-

dentligt och sedeslöst lefnadssätt», så att apotekaren ansåg

bemälde studiosus, »derest han ej förmår omändra sina

lefnadsvanor, för opålitlig och i allt öfrigt ovärdig att vara

i ett yrke, der det är nödvändigt att bruka både förstånd,

flit och ordning», hvilket förhållande kollegium ville låta

komma till direktionens kännedom.

*

I närmaste samband med godkännandet såsom med-

hjälpare å apotek stod sedan äldsta tider afläggandet af

tro-, huldhets- och ämbetsed. Redan 1663 års konfirmation

för Collegium medicum innehåller, att »Apothecarne medh
sina Geseller widh Edz plickt tillhåldne warda att the sitt

ämbete troligen och wäll förrätta skohla». Medicinalordnin-

garna af 1688 stadga äfven, att gesällen skulle, förr än han

antogs till någon kondition, »med hand och mun Edligen

tillsäga sig vilja fullkomligen efterlefva Wåra ordningar».

Den föreskrifna eden vållade emellertid mången gång

svårigheter för apotekarne. Gesällerna nekade nämligen ofta

att svära, emedan de voro utlänningar, och kollegium såg

sig till och med nödsakadt att i dylikt fall befria från »vi-

dare eds afl äggande, emedan de inga innevånare uti riket

utan löst folk äro, hvilka än komma än bortresa». 1 Det

1 Collegii medici protokoll d.
10
/2 1700.
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hade sig ej heller så alldeles lätt att efterlefva taxan och

bestämmelserna i Pharmacopoeja Holmiensis, och gesällerna

nekade ej sällan af denna orsak att gå eden.

Då Collegium medicum jämlikt K. förordningen af d.
3
/s

1756 uppgjort nytt formulär till ed för »apotheksgesällerna,

hvilka här i riket äro i condition», vägrade ånyo en del af

dem att aflägga ed, och äfven apotekarne besvärade sig

öfver edsformuläret. Genom K. brefvet d.
21

/e 1757 fast-

ställdes emellertid edsformuläret, och då kollegium ej långt

därefter underrättade K. Maj:t, att en del gesäller ändock

undandragit sig att aflägga eden, erhöll kollegium genom
ett K. bref d.

27
/9 samma år befallning att låta ånyo upp-

kalla gesällerna med förständigande för dem, »att de som

ej genast wilja eden aflägga, böra inom 24 timmar sig utur

staden samt inom 8 dagar utur riket förfoga».

Det för »apothekaregesäller» stadfästa edsformuläret

hade efter det att vanlig tro- och huldhetsed blifvit aflagd,

följande lydelse: »Therhos skall jag uti mine beställningar

och handtering wara uppriktig och trogen och uti alla styc-

ken med all mennisklig flit och omsorg efterkomma alt thet,

som min apothekareprofession angår, ärligen och redeligen,

af goda, friska, dugeliga och oförfalskade wahror och simp-

licia prseparera alla composita efter Dispensatorium Holmi-

ense, som thet nu för tiden är utgångit och med tiden för-

ändras kan. Alla mig förelagda recepter och descriptioner,

som af medicis föreskrifvas, vill jag efter nämnde pharma-

copoeas innehåld ärligen prseparera och tilreda, intet tilläg-

gandes det ena för det andra ej heller utelemna, tillsätta

eller tillöka det ringaste.

När ock någon medicus eller membrum Collegii något

föreskrifver och däribland några ingredientier, simplicia eller

composita komma, som jag icke hafver vid handen, tå skal

jag aldrig i det stället något annat taga, icke heller några

praetiosa eller andra saker efter mitt tyckio utelemna, utan

at sådant then föreskrifwande medico är wederbörligen til-

kännagifwit, jemte förfrågan genom apothekaren sjelf hos
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honom, livad som i dess ställe brukas skall. Skolandes i

det öfriga, kwarken til mått, vigt eller namn någonting
förändra. Jag skall ej heller de ombetrodde wahror högre
försälja eller arbetet högre taxera, än som uti apothekare-

taxan är en gång bevilljat eller hädanefter angående the

stigande och fallande wahror förordnadt warder. Inga fosters-

eller månadsrenings drifvande medicamenter, ej heller starka

emetica, purgantia och opiata skall jag någon förordna eller

ingifwa, intet någon venenum sälja, utan at jag icke enligit

medicinalordningens 23 § eller hvad widare därom stadgas

kan, är försäkrad om the personer, som sådant åstunda.

Jag lofwar ock at öfver lärogossarne så mycket på mig
ankommer, hafwa god uppsickt, så at the tilhållas alla medi-

cinalier uppricktigt försälja och at föresagda reglor af dem
ingalunda öfverträdes.

In summa: Jag lofwar at intet spara någon möda och

hit, natt och dag med behörig waksamhet och hurtighet at

betiena de sjuka, hålla deras angelägenheter tysta och för-

dolde. I lika måtto förplicktar jag mig, at när apotheket

visiteras, alla så kallade wahror simplicia och composita

framte, utan att fördölja något så mycket mig bekant

wara kan.

Thetta alt will och skall jag troligen efterkomma, som

en uppricktig och rättvis gesäll ägnar och anstår, utan alt

påfund och arga list och til den ändan wid min profession

således uti alt mig förhålla, som jag det inför Gud, Ivongl.

Maj:t, Riksens Ständer och hwarje man tryggeligen will och

kan försvara, så sant mig Gud hjelpe til lif och själ.»

Genom apotekarereglementet af år 1799 förkortades den

långa studiosieden något, och K. brefvet d.
27A 1826 stad-

gade slutligen, att farmacie studiosi skulle ahägga ed enligt

det för civila ämbetsmän fastställda formuläret, hvilket

sedermera något ändrades genom ett Iv. bref af d.
13

/i 2 1878.

Eden ahades i Stockholm inför Collegium medicum

och i landsortsstäderna inför sittande magistrat i närvaro

af provinsialmedicus eller stadsfysikus eller ock inför magi-
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stråten ensam. Bevis om, att eden blifvit aflagd, skulle

därpå ingifvas till kollegium. Från år 1881, då studiosi-

examen blef förlagd till Farmaceutiska institutet, aflades

farmacie studiosieden endast inför Medicinalstyrelsen i

Stockholm.

Dessa bestämmelser fortforo att vara gällande, tills dess

eden genom K. skrifvelsen af d.
1?,h 1887 helt och hållet

blef afskaffad.

*

De första bestämmelserna, angående farmacie studiosi-

examens afläggande och omfång, återfinnas i »Ivongl. Col-

legii medici reglemente för apotekarne i riket af d.
27
/4 1786».

Ehuru detta reglemente, som dock utgafs i tryck, aldrig

vann K. Maj:ts stadfästelse, torde dess bestämmelser hafva

utgjort ett rättesnöre för apoteken ända till tiden för apo-

tekarereglementet af år 1799. Enligt förstnämnda regle-

mente skulle principalen, sedan lärotiden gått till ända, i

närvaro af tvenne edsvurna apotekare »förhöra lärlingen

uti the stycker han bör hafva lärt», hvarpå han anmäldes

i kollegium och tilläts aflägga den föreskrifna eden. I lands-

ortssamhälle, där endast en apotekare fanns, kunde hus-

bonden kalla till examen andra kompetenta vittnen. Efter

godkänd examen skulle examinanden aflägga ed inför magi-

straten, hvarom bevis sedermera borde insändas till Colle-

gium medicum.

Farmacie studiosus ägde rätt att antaga kondition, hvar-

helst han önskade. Härvid borde dock kontrakt med 2 måna-

ders uppsägning uppgöras med principalen. Denne var emel-

lertid berättigad att genast skilja en studiosus från sin plats,

om han på något sätt förverkat sin husbondes förtroende.

Farmacie studiosus skulle tjäna sin husbonde med trohet och

flit och »icke utan thes lof begifva sig utom huset». Han
borde »ytterligare förkofra sig såväl i Latinen och flera

utländska Språk, som ock enkannerligen Historia Naturalis

och Chemia pharmaceutica; til hvilken ända the som vistas
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i Stockholm kunna anmäla sig hos Ilistorse Naturalis och

Pharmacie Professorn och thes Demonstrator».

Först apotekarereglementet af 1799 uppställer vissa

kunskapsfordringar i farmacie studiosiexamen. Efter läro-

tidens slut, och då den unge adepten »vunnit försvarlig

kunskap i språken, känner simplicia och är öfvad i salvors

och plåsters tillredande samt har handlag vid de allmänna

kemiska operationerna och kännedom om kemiska grun-

derna dertill», finge han af husbonden anmälas till examen
hos Collegium medicum. Om examen ägde rum i Stock-

holm, skulle principalen tillkalla någon »Collegii medici

ledamot eller membrum», i hvars närvaro förhör anställdes

i ofvannämnda ämnen, hvarjämte examinanden fick utföra

någon farmaceutisk operation. Examensprotokollet insändes

därpå till kollegium, undertecknadt af de närvarande. I

landsorten förrättades examen i närvaro af provinsialmedicus,

stadsfysikus eller annan läkare, hvarefter protokollet öfver

densamma insändes till Collegium medicum. Blef examen

godkänd af kollegium, utfärdade detta studiosidiplom för

examinanden, som därpå fick aflägga eden, hvilket skedde

i hufvudstaden inför Collegium medicum i landsorten inför

magistraten.

Apotekarereglementet af 1819 är, hvad studiosiexamen

angår, ett nästan ordagrant aftryck af 1799 års reglemente,

hvars fordringar på kunskaper i farmacie studiosiexamen

alltså förblefvo gällande i mer än tre kvarts sekel, eller till

dess studiosiexamens afläggande med år 1881 förlädes till

Farmaceutiska institutet. Med några mindre modifikationer

torde äfven sättet att gå tillväga vid examen hafva varit

detsamma ända till nämnda år.

Enligt ett Apotekaresocietetens beslut af år 1829 skulle

eleverna i Stockholm bestå studiosiexamen inför societeten

»till nytta för dem sjelfva, att i tid blifva litet mera vanda

vid offentlighet». Det var dock hvarje apotekare obetaget

att låta verkställa examen hemma hos sig. Examensäm-

nena voro botanik och materia medica, teoretisk och prak-
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tisk farmaci, öfversättning från latinska, tyska ock franska

språken, hvarjämte förhördes i svensk historia. Dessutom

skulle eleven hafva beredt tvenne farmaceutiska preparat,

hvilka borde föreligga vid examen. Examen sprotokollet

förseddes med betyg och undertecknades af examinatorerna

samt kontrasignerades af kollegii närvarande ledamot, hvar-

på, om examen godkändes af Sundhetskollegium, farmacie

studiosidiplom utfärdades af kollegium.

1

Societeten beslöt

äfven, att de studiosi, som på detta sätt bestått examen,

skulle vara kompetenta att utan föregående stipendiatexa-

men söka societetens stipendier.

Enligt ett protokoll från 1842 inom Apotekaresocietetens

direktion synes åter apotekarereglementet hafva tolkats på

det sätt, att tentamensbetyg i botanik och materia medica

samt kemi och farmakopéns preparat skulle bifogas vid

anmälan till examen, vid hvilken äfven borde föreligga

tvenne af eleven beredda farmaceutiska preparat. I examen

förhördes examinanden sedermera i ofvannämnda ämnen
jämte öfversättning från latin och tyska.

1 De diplom, som under tiden 1819-—1880 utfärdades, afvika till

sin ordalydelse ej väsentligen från nedanstående:

s Kongl. Sundhetskollegium har låtit sig föredragas inkommen be-

rättelse om en den 23 nästlidne månad i Uddevalla anställd Pharmacie

Studiosiexamen med eleven I. G. Winnberg, och som uti samma berät-

telse vitsordas, att Winnberg ådagalagt godkända kunskaper i de stycken

4 och 5 §§ i Kongl. Reglementet för Apothekare den 11 Augusti 1819

föreskrifver
; och då han styrkt sig hafva till Apothekaresocietetens Cassa

inbetalt den uti Kongl. Reglementet den 20 Januari 1837 stadgade afgift,

pröfvar Kongl. Sundhetskollegium skäligt honom Johan Gustaf Winn-

berg, för Pharmacie Studiosus förklara, i hvilken egenskap han äfven

borde inför vederbörlig Domstol i den ort han vistas föreskrifven Tro-,

Huldhets- och Tjenste-Ed aflägga samt bevis deröfver till Kongl. Sund-

hetskollegium inlemna, åliggande det Pharmacie Studiosus Winnberg i

öfrigt att ställa sig till efterrättelse hvad högstherörde Reglemente, an-

gående sådane Studiosi vidare stadgar.

Stockholm d. 19 Augusti 1844.

Enligt Kongl. Sundhetskollegii heslut:

J. Ljungberg.
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I landsorten torde examen i allmänhet hafva tillgått

på det sätt, att examinanden i närvaro af en eller flera

läkare och andra sakkunniga vittnen undergick förhör i

botanik, materia medica och kemi samt latinska och tyska

språken. Såsom synligt bevis på examinandens bekantskap

med laboratoriigöromål skulle föreligga ett eller tvenne af

eleven framställda farmaceutiska preparat.

Då år 1859 vissa fordringar blefvo fastställda för att

vinna inträde vid Farmaceutiska institutet, beslöt Apotekare-

societetens direktion, att samma kunskapsfordringar som vid

denna examen skulle uppställas i studiosiexamen. Detta

beslut synes dock aldrig hafva blifvit tillämpadt, att döma
af examensprotokollen, hvilka allt fortfarande hade samma
utseende som förut.

Att beliofvet af närmare preciserade fordringar i studiosi-

examen, än dem 1819 års reglemente stadga, rätt snart

gjorde sig gällande, bevisas af Apotekaresocietetens och dess

direktions ofvan relaterade olika tolkning af reglementets

bestämmelser. Fordringarna i examen voro äfven pä olika

apotek inom landet mycket olika och i följd häraf äfven

kunskaperna hos de examinerade mycket ojämna. Att under-

visningen till apotekareexamen skulle komma att lida af

dessa missförhållanden, är tydligt, och vissa fordringar för

inträde vid Farmaceutiska institutet blefvo därför som ofvan

nämndt 1859 stadgade af Sundhetskollegium.

Frågan om ändring i bestämmelserna för farmacie

studiosiexamen var alltså aktuell. Den stod äfven år 1865

samt ytterligare 1875 på dagordningen i Sundhetskollegium,

som vid båda dessa tillfällen infordrade yttrande af Apo-

tekaresocietetens direktion i ärendet. Genom Iv. kungörelsen

d. 19
/i 2 1879 fick frågan slutligen sin lösning. Det bestäm-

des nu att farmacie studiosiexamen från och med år 1881

skulle afiäggas vid Farmaceutiska institutet. Närmare före-

skrifter angående examen blefvo därpå meddelade af Medi-
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cinalstyrelsen d. ^/s 1380. Enligt dessa skulle examen an-

ställas af institutets lärare i närvaro af någon Medicinal-

styrelsens ledamot eller annat för tillfället utsedt vittne.

Anmälan till examen skulle göras hos Medicinalstyrelsen

med bifogande af frejdbetyg, intyg af apoteksföreståndaren

om minst tre års tjänstgöring som elev samt om elevens

förvärfvade skicklighet och kunskaper, hvarjämte skulle bi-

fogas dagbok öfver utförda farmaceutisk-kemiska arbeten,

kort lefnadsbeskrifning, skolbetyg samt andra kunskapsbetyg.

Sedan ansökningshandlingarna blifvit godkända af Medi-

cinalstyrelsen, remitterades de till Farmaceutiska institutets

inspektor, hos hvilken eleven därpå skulle anmäla sig och

aflämna tre å apotekets laboratorium beredda kemiska pre-

parat. Examinanden blef nu hänvisad till instruktionsapo-

tekaren i och för afläggande af praktiskt prof i receptur-

göromål. Öfver detta skulle ett godkändt intyg uppvisas

för Farmaceutiska institutets inspektor före examen. I denna

examen, som ej finge föregås af tentamina, skulle exami-

nanden förhöras af läraren i naturalhistoria och farmakog-

nosi uti zoologiens och botanikens elementer efter godkänd

lärobok, igenkännande och bestämmande af inhemska me-

dicinal- och andra allmänt förekommande växter samt farma-

kopéns droger och dess föreskrifter om dessa; af läraren i

kemi och farmaci uti kemiens elementer efter godkänd läro-

bok, förklaring af enklare kemiska preparats beredningssätt

samt kännedom om de i farmakopén upptagna kemiska

beredningarna; af läraren i författningskunskap uti känne-

dom om gällande stadganden rörande gifters utlämnande

och de föreskrifter, som röra en medhjälpares åligganden,

jämte öf versättning till svenska ur Pharmacopoea suecica.

Efter godkänd examen utfärdades ett af examinatorerna

undertecknadt betyg, efter hvars uppvisande i Medicinal-

styrelsen examinanden legitimerades såsom farmacie stu-

diosus och fick afiägga den föreskrifna eden.

Ofvannämnda examenstadga förblef gällande till 1895,

hvilket år Medicinalstyrelsen utfärdade delvis förändrade
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föreskrifter med afseende å examen, af hvilka den viktigaste

var borttagande af öfversättning till svenska ur Pharma-

copoea suecica. Stadgandet om afläggande af ed hade redan

1887 upphört att vara gällande.

Genomgripande och betydelsefull var däremot den för-

ändring i föreskrifterna rörande farmacie stndiosiexamen,

som infördes med den stadga för Farmaceutiska institutet,

som stadfästes af K. Maj:t d.
22/n 1901.

Denna stadga, som förändrade examens namn till far-

macie kandidatexamen, ordnade äfven på ett tillfredsstäl-

lande sätt undervisningen till densamma genom fastställande

af en obligatorisk, halfårig kurs vid Farmaceutiska institutet.

Examensämnena blefvo kemi och kemisk farmaci, botanik

och farmakognosi samt farmaceutisk författningskunskap

och teknisk farmaci. Sistnämnda ämne tillkom såsom n}rtt,

under det att ämnet zoologi utgick ur examen.

Alldenstund Farmaceutiska institutet genom 1901 års

stadga ej längre subordinerade under Medicinalstyrelsen,

upphörde äfven nämnda år denna myndighets åliggande att

taga befattning med farmacie kandidatexamen.
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Apotekareexamen, undervisningen för denna samt
Farmaceutiska institutets uppkomst och utveckling.

De första bestämmelserna, rörande kompetens för inne-

hafvande af apotek, finner man i K. resolutionen d.
16

/5

1663, angående bildande af Collegium medicum. Denna

resolution bekräftades af Carl XI d.
4
/s 1680. Enligt para-

graf 6 i densamma fick »ingen Chirurgus eller Pharma-

copoeus inträngia sigh till någre medicinske öfningar i sitt

embete förr än han ett Examen publicum uthstått hafwer

och det in presentia Doctorum medicorum, som aff mehr-

bemälte Collegio ther till förordhnade ähro». Ofvannämnda

K. resolution blef dock aldrig befordrad till tryck och kan

alltså icke hafva blifvit allmännare känd, hvarför man torde

kunna säga, att först genom 1688 års medicinalordningar

vissa kompetensfordringar blefvo officiellt stadgade för inne-

hafvande af apotek.

Enligt paragraf 16 i nämnda medicinalordningar fick

ingen hålla apotek i riket, »som icke först sig angifvit

hafwer hos Wårt Collegium medicum af det att examineras».

Sådan examen skulle anställas i kollegium af tvenne apo-

tekare, som härtill särskildt kallades, och härvid skulle så-

dana frågor framställas till examinanden, »som angå prse-

parationem medicamentorum galenicam et spagyricam och

mixturam remediorum, bestående uti de processer som af

en apothekare erfordras att veta och uti dagelig praxin

förefalla kunna». I och för examen hade kollegium äfven
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anskaffat en drogsamling, hvilken efter hand tillökades.

Ett herbarium af officinella växter, som inköptes 1758,

blef 1762 kompletteradt, så att detsamma då innehöll ej

mindre än 600 in- och utländska växter.

Efter godkänd examen erhöll examinanden K. Maj:ts

»vocation och beställning» samt aflade i Collegium medicum
den föreskrifna eden.

Endast den, som ämnade öfvertaga eller anlägga apo-

tek, underkastade sig i allmänhet examen. Som det emel-

lertid mången gång på grund af dåtida bristfälliga kommu-
nikationer var förenadt med stora svårigheter för de i lands-

orten boende att afiägga examen i Stockholm, så medgaf

kollegium ej sällan, att apotekareexamen finge anställas i

landsorten af provincialmedicus, stadsfysicus eller andra af

kollegium utsedda examinatorer såsom professorer från

Uppsala eller Lund. Sedan den föreskrifven eden därpå

blifvit aflagd inför magistraten, skulle bevis häröfver in-

sändas till kollegium. För apotekareexamen erlades en af-

gift, som 1764 bestämdes till 180 dal. kopparmynt för

Stockholm och 120 dal. kmt. för landsorten. Afgiften för

utlänningar var dubbelt så stor.

Ehuru bestämmelserna om apotekareexamen trädde i

kraft med 1688 års medicinalordningar, synes ingen examen

hafva blifvit aflagd inför kollegium före 1697. Med anled-

ning af K. Maj:ts resolution och förklaring d. Vs 1698 an-

gående vissa paragrafer i nämnda medicinalordningar blefvo

emellertid detta år samtliga apotekare i Stockholm upp-

kallade till examen inför Collegium medicum, liksom seder-

mera äfven en och annan landsortsapotekare. Dessa första

apotekareexamina, som anställdes, torde dock för de äldre

apotekarne hafva varit mera pro forma.

Redan K. resolutionen d.
16
/s 1663 bestämde, att »Apo-

thekarne medh sina Geseller widh Edz plickt skola tilhåldne

Warda att dhe sitt Ämbete trohligen och wäll förätta skohla»,
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men denna resolution blef, som nämndt, aldrig tryckt och

således ej heller allmänt bekantgjord. Det synes också ej hafva

varit så noga med affordrande af eden. Ett K. bref d.
12/u

1667 meddelade emellertid skärpta bestämmelser angående

apotekarnes skyldighet att aflägga ed, och genom Iv. resolutio-

nen d.
29
/s 1696 fingo vederbörande myndigheter ytterligare

anmaning tillse, att hvarje apotekare, som erhållit K. Maj:ts

»vocation och beställning», aflade den föreskrifna eden.

Långt in på 1700-talet vållade emellertid edens afläg-

gande trassel och stridigheter. Apotekarne vägrade ofta att

gå eden på grund af omöjligheten att följa taxans priser,

och Collegium medicum beslöt därför d. “/a 1705, att »då

apothekarne uti andra städer icke kunde besvärja Stock-

holmska taxan, emedan deras varor kosta dem mera, denna

punkten om taxan uti eden skulle förändras». Ibland an-

förde apotekarne äfven, att eden var omöjlig att hålla,

emedan Pharmacopoeja Holmiensis ej kunde efterlefvas, då

den »i sombliga delar är ofullkomlig och alldeles contra

praxin pharmaceuticam».

Genom ett K. bref af 1757 fastställdes omsider ett nytt

edsformulär, hvilket dock i sammanhang med apotekare-

reglementet af 1799 något förenklades, hvarjämte samtidigt

olika edsformulär stadgades för studiosi, provisorer och apo-

tekare.

Med uteslutande af den del, som tillhör tro- och huld-

hetseden, hade edsformuläret för apotekare följande lydelse:

»Det apothek jag tillträder (: jag såsom provisor nu

eller framdeles skall förestå) vill och skall jag med all om-

sorg och flit, efter bästa vett och samvete handhafva. Alla

simplicia eller composita, som i de genom Ivongl. Collegium

medicum senast utfärdade pharmacopoéer finnas föreskrifne,

skall jag till fullkomlig godhet anskaffa och praäparera, samt

inga medicamenter sammansätta eller till salu hålla, för

hvilkas goda beskaffenhet jag icke kan ansvara. Inga läke-

medel efter okända personers föreskrifter, utan enligt hvad

de af Kongl. Collegium medicum godkände läkare kunna
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anordna, skall jag bereda och utlämna, vid dem ingen slags

ändring, än mindre underslef tillåta och för deras riktiga

tillredning ansvarig blifva, samt till den ändan receptariens

namn på signaturen utsätta låta. Alla venen a och läke-

medel, som i liten dosis mycken skada på ett eller annat

sätt vålla kunna, skall jag under eget säkert förvar hålla,

som ock tillse att min betjening med dem försiktigt um-
går, så att deraf ej något utan godkänd läkares föreskrift

utlämnas och föryttras. Vid alla till medicamenternas be-

redande och förvarande ärfoderliga käril och värktyg skall

jag fullkomligaste renlighet och snygghet iackttaga; vid för-

säljandet redeligen handla och vid värderandet icke öfver-

skrida den nu eller framdeles gällande apothekaretaxa.

Till biträde i apotheket, såsom studiosi pharmacise skall

jag inga andra antaga och nyttja än välfrägdade, nycktre

och med säkre bevis om kunskap och skicklighet försedde

personer, samt till lärlingar endast sådane ynglingar, som

äga erforderliga skolekunskaper; på hvilkas undervisning i

alt, som rörer apotheksvetenskapen och handteringen, jag

all flit skall använda, samt för deras upförande ansvara;

skolande jag till medicamenters tillredande och utdelande

ej någon nyttja som sin ed icke gångit hafver.

Vid apothekets visitation skall jag ej andra än eget

förråd af simplicia eller composita framte, de som för odu-

gelige eller skämde förklaras, oförtöfvadt förstöra, och dem

med dugeliga så fort ske kan, ärsätta. Slutligen skall jag

låta mig angeläget vara, att alla, som mitt apothek tillita

måge, ej mindre natt än dag, blifva med redebogenhet och

gjörligaste skyndsamhet betjente. Jag förpligtar mig ock,

att med läkekonstens utöfning, icke taga annan befattning,

.än den Kongl. medicinalordningarne tillåta, och för öfrigt

Kongl. reglementet för apothekare till alla delar underdånigst

lyda och hörsamma.»

K. brefvet d.
27

/7 1 826 bestämde slutligen, att apote-

kare och provi sorer skulle aflägga ed efter det för civila

ämbetsmän fastställda formuläret.
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Samtidigt med att apotekareexamens afläggande 1881

blef förlagd till Farmaceutiska institutet, upphörde man att

afforda den examinerade den ed, som förut skulle efterfölja

examen. Eden var dock fortfarande ända till år 1887 obli-

gatorisk efter farmacie studiosiexamen.

På 1600-talet fanns ej någon examen stadgad för de å

apoteken tjänstgörande biträdena (gesällerna), men i sådant

fall, att en gesäll utsågs att såsom provisor förestå en annans

apotek, anställdes med honom s. k. provisorsexamen. Enligt

Collegii medici stadgande af d.
10A 1703 finge efter denna

tid ingen apotekare antaga en provisor, »förr än han till-

kännagifvit det för Collegii syndicus och provisorn blifvit

examinerad och aflagt eden». Examen förrättades af tvenne

apotekare i närvaro af två läkare såsom censorer med rätt

för dessa att, då de ansågo det vara af nöden, ingripa i

examen. I denna skulle »såväl usualia frågas och ej alle-

nast chymica eller simpliciter curiosa». Afgiften för pro-

visorsexamen var hälften så stor som för apotekareexamen.

I Collegii medici reglemente af d.
27A 1786 för apote-

karne i riket, hvilket reglemente hufvudsakligen innehåller

föreskrifter angående de farmaceutiska examina, upprepas

och fullständigas motsvarande bestämmelser från 1703. Här

stadgas, att först sedan en farmacie studiosus konditionerat

4 år, kunde han anmäla sig i kollegium att såsom provisor

förestå annans eller såsom apotekare inrätta eget apotek.

Innan han tillträdde en dylik befattning, måste han emel-

lertid underkasta sig examen inför Collegium medicum och

därpå aflägga den föreskrifna eden. Gällde det ett före-

ståndareskap, borde kontrakt upprättas emellan apoteks-

innehafvaren och föreståndaren.

Vidare stadgar nämnda reglemente, att provisor, som
antingen genom köp blifvit laglig ägare till apotek eller

hade kallats att inrätta nytt apotek af magistraten eller

Farmacien» historia. 29



450

borgerskapet i en stad, skulle i Collegium medicum uppvisa

de handlingar, som styrkte hans äganderätt eller kallelse,

hvarefter han, därest han gittat undergå vederbörlig apo-

tekareexamen, erhöll tillstånd att aflägga ämbetsed samt

försågs med apotekarebref af kollegium. Kollegium anmälde

honom därpå hos K. Maj:t till erhållande af K. privilegium

på apoteket.

Apotekarereglementet af d.
12A 1799 formulerar fordrin-

garna i examen något närmare än ofvannämnda reglemente

samt skiljer ännu mellan provisorsexamen, som endast med-

förde kompetens att förestå apotek, samt apotekareexamen,

som medförde rätt att innehafva ett sådant. Reglementet

stadgar fortfarande, att »Farmacie studiosus bör minst 4 år

hafva konditionerat innan han anmäler sig i Wårt Colle-

gium medicum, att antingen såsom provisor förestå annans

apotek eller såsom apotekare få inrätta eget apotek och får

en så beskaffad studiosus pharmacie namn af Pharmacie

Candidat».

Angående examen heter det vidare: »Då Pharmacie

candidat begär provisorsexamen skall den inför Wårt Colle-

gium medicum anställas. Till examinatores vid anförda

examen låter Collegium kalla tvenne af här i Stockholm

boende apothekare, en af de yngre och en af de äldre, och

må ingen apothekare en sådan Collegii kallelse försumma,

därest han icke af lagliga skäl förhindrad är. Vid denna

examen tillhör den yngre att efterfråga, huruvida candida-

ten känner medicamenta simplicia, deras beredningar och

förvaringssätt samt hvad annars om dem man vet att iakt-

taga. Den äldre hörer medicamenta composita och praepa-

rata efter de antagne pharmacopéer, tillredande, orsakerna

dertill, grundlagarne derför och sådane tecken, att det till-

redda medicamentet eger erforderlig godhet.

På lika sätt förhålles, när Candidat sig till apothekare-

examen anmäler, då hans kunskap uti språk och Chemia

Physica af Wårt Collegii ledamöter derjämte bör under-

sökas.»
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Af anteckningar i Collegii medici apotekarematrikel

framgår, att dispens från ofvannämnda apotekareexamen

en ock annan gång blef meddelad. Sålunda fick A. Pripp,

som 1812 aflagt provisorsexamen, enligt kollegii beslut

semottaga eget apothek utan vidare examen». Ofta hände

det, att vederbörande voro klena i examen. I sådant fall

blefvo de dock i allmänhet godkända och fingo aflägga apo-

tekareeden men erhöllo »adprobatur cum admonitione» eller

»alvarlig admonition» antingen för examen i dess helhet eller

i ett eller annat ämne. Någon gång ägde emellertid ett

underkännande rum. Vid en examen d. 17
/3 1819 erhöll

examinanden sålunda admittitur cum admonitione men
måste ånyo undergå examen innan han såsom apothekare

godkändes.

*

Alldenstund officiella examensfordringar alldeles saknas

före medicinalordningarna af 1688, och dessas bestämmelse

i detta hänseende voro tämligen oklara, torde kunskaps-

nivån hos 1600- och 1700-talets apotekare hafva varit gan-

ska ojämn. Saknaden af ordnad undervisning för examina

måste naturligtvis äfven i hög grad hafva bidragit härtill.

Ansatser till åstadkommande af en förbättring i nämnda
förhållande synas dock hafva blifvit gjorda. Så omtalar

P. Chr. Schultzen 1

,
att »Regeringen i slutet af förra år-

hundradet (1600-talet) haft de farmacie studerandes under-

visning för ögonen» och då inrättat en syssla benämnd
»Stadens Herborist el. Botanicus Holmiensis». Befattningen

innehades 1668—1669 af Olof Bromelius och 1730—1740

af Knesmeijer, men »sedan den store von Linné hemkom
från sine utländske resor och under det han här en liten

tid var amiralitets medicus, informerade han i Botaniquen

och bortskymde då alla den förenämdes kunskaper».

1
P. Chr. Schultzens anteckningar, som förvaras i Apotekaresociete-

tens arkiv.
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Ofvannämnda syssla omändrades 1761 till en »Botanices,

Historise naturalis och Pharmaceutices» professur vid Collegii

medici läroverk, och dess förste innehafvare var P. J. Ber-

gitts. Angående dennes skyldigheter med afseende å den

farmaceutiska undervisningen må ur hans instruktion anfö-

ras: »om sommaren bör professorn igenom excursioner under-

visa apothekaregesällerna, som undergå examen i Collegio

medico, om officinella växters rätta kännedom och urskil-

jande samt deröfver aflemna attestatum». Han hade dess-

utom en viss skyldighet att undervisa apotekseleverna 1
.

Till biträde åt professorn anställdes en demonstrator (först

E. Tuvén), som skulle gå honom tillhanda samt »informera

de pharmacie Candidater, som skola undergå examen i Col-

legio». Demonstratorssysslan sammanslogs sedermera med
aktuariebefattningen i Collegium medicum.

Beträffande den kemiska undervisningen, omtalar

Schultzen, att konung Carl XI föranstaltat om anskaffande

af nödiga medel, så att ett laboratorium kunde inrättas på
Kungsholmen 1685. Detta, som stod under öfverinseende

af arkiater Urban Hjaerne, införlifvades dock sedan med
Bergskollegium, »så att nyttan sedermera blifvit på den

metallurgiska och mineralogiska wägen».

Af tillgängliga protokoll från 1782 framgår, att också

Apotekaresocieteten i Stockholm vidtog åtgärder, för att

»såväl Disciplar som studiosi skulle få någre anledningar

til öfning i vetenskapen». Ledamöterna öfverenskommo

nämligen detta år att »en gång i månaden låta uppkalla

Disciplarne från 2:ne apothek i sender för at gifwa dem i

den wägen någre principer samt tillika såsom Auditores

Candidaterne från 4 apothek». Den för yrket varmt intres-

serade apotekare P. Chr. Schultzen erbjöd sig att hålla

dessa föreläsningar, hvilket äfven anförtroddes honom.

Enligt samma protokoll beslöt äfven societeten, att hvar

och en af medlemmarna skulle i sin mån bidraga till åstad-

1 Jämför sid. 419.
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kommande af ett bibliotek och ett herbarium samt till an-

skaffande af några naturalier, »på det at de i Stockholm

på apothek varande Ph. Studiosi och Candidater skulle få

skörda någon mera frukt af vistandet här än annorstädes

i Riket och hvar och en hågfällas at förr än han tänker

bli sin egen, måtte begifva sig åt Stockholm, til merkelig

fromma för honom alltid, men i synnerhet, då han inför

Collegium vid öpna dörrar skall undergå examen».

Enligt Collegii medici förordnande meddelade aktuarien

därstädes, E. Tuvén, åren 1759—1761 undervisning i botanik

åt alla dem, som förberedde sig till provisors- eller apote-

kareexamen. Sysslan var dock ej aflönad utan ägde Tuvén
att utbekomma ersättning af dem, som begagnade sig af

hans undervisning. Han försålde äfven herbarier åt de

studerande. Hvarje examinand var af kollegium ålagd att

till examen medföra ett sådant.

1

Angående nyttan af de för undervisningen till apote-

kareexamen vidtagna åtgärderna säger emellertid P. Chr.

Schultzen, att »af alla dessa Regeringens och vederbörandes

gode anstalter och syftemål har dock få Pharmaceutici

kunnat sig begagna, ty en trägen uppassning vid apotheken

will icke tillåta at ofta wara derifrån». Anmärkningsvärdt

1 Tidtals fanns jämväl privat undervisning att tillgå i Stockholm.

Enligt Collegii medici protokoll af d.

7

/s 1769 erhöll »magister

docens» Andeks Jahan Retzius tillstånd af Collegium medicum »att

hålla föreläsningar i den delen af pharmacien, som egentligen rörer medi-

kamenters beredning efter ett af honom ingifvet schema».

Genom ett K. bref af d.

15

/i 1787 erhöll lifmedikus Andees Chrt-

stopheksson tillstånd att i Stockholm hålla offentliga föreläsningar i

kemi »dock med vilkor att han ej må anställa examina eller meddela

bevis om någons insigt i wettenskapen».

Enligt Collegii medici protokoll d.
27/n och 18

/

12

1800 hade äfven

en farmacie studiosus Samuel Bergman anmält i kollegium, att han

ämnade hålla föreläsningar i kemi och farmaci i Stockholm. Föreläsnin-

garna skulle vara afgiftsfria för medellöse samt medicine och kirurgie

studiosi men icke för andra studerande. Kollegium, som förklarade

Bergman »sitt nöje» öfver detta anbud, ansåg sig dock icke äga rätt att

autorisera honom som publik lärare.
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nog meddelar han dock i sammanhang härmed, att under

de sista 20 åren hade tio farmacie studiosi »vågat sig upp
i den akademiska katedern» för att försvara afhandliusar

på latinska språket. 1

Att döma af ofvannämnda yttrande af Schultzen torde

det på den tiden ej hafva varit vanligt, att man tog sig

ledig från apotekstjänstgöringen för att läsa på apotekare-

examen. Först då en studiosus genom köp försäkrat sig

om ett apoteksprivilegium, begynte han förbereda sig att

aflägga den för innehafvande af apotek obligatoriska exa-

men. Någon offentlig läroanstalt fanns ej heller att tillgå,

där han kunde bedrifva sina studier. Undervisningen vid

Collegii medici läroverk var visserligen afsedd för såväl de

medicine- som farmacie studerande men torde dock hufvud-

sakligen hafva kommit de förra till godo, och de föreläs-

ningar, som Apotekaresoeieteten anordnade på 1780-talet,
o

existerade troligen endast någon kortare tid. Åtminstone

finnes i Apotekaresocietetens protokoll ingenting nämndt om
dem efter 1785.

Föga bättre tedde sig förhållandena under första decen-

niet efter fastställandet af 1799 års apotekarereglemente,

ehuru examensfordringarne i detta reglemente blifvit betyd-

ligt stegrade.

Med den store Jöns Jakob Beezelius, som 1802 blef

medicine och farmacie adjunkt samt 1807 medicine och

farmacie professor vid Collegii medici läroanstalt, synes

emellertid en ny tid hafva randats för den farmaceutiska

1 Om en af dem, dåvarande provisorn för apoteket Engeln i Stock-

holm, stipendiarius Danckwardtianus Petkus Chkistophokus Schultz

Dalekaklius, som d.
25
/2 1761 försvarade »sit snille-prof af följande

Titul: Analysis & Synthesis Pulveris Laxantis D'Ailhaud, 16 sidor in

4:to», afger Lärda Tidningar för d.
13
/io 1761 följande vitsord: »Det är

en heder för denne war Auctor, at han är den förste af Svenska Apo-

thecare, som wid Academien förswarat något lärdomsprof ».

Denne Schultz var just den sedermera såsom innehafvare af apo-

teket Ugglan i Stockholm bekante P. Cnn. Schultzen. (Vid en sam-

mankomst 1771 hade familjen beslutat ändra sitt namn till Schultzen).
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undervisningen i Sverige. I synnerhet sedan Berzelius 1810

vunnit säte och stämma i Collegium medicum och därige-

nom såsom examinator och ämbetsman kommit i mång-

sidig beröring med farmaciens idkare, och ännu mer sedan

han blifvit utnämnd till professor i kemi och farmaci vid

det ur Collegii medici läroanstalt år 1810 grundade Caro-

linska medico-chirurgiska institutet, gjorde sig inflytandet

af hans mäktiga ande gällande till farmaciens höjande och

förkofran i vetenskapligt hänseende. Farmaceuter och elever

fingo nu ökadt tillfälle till undervisning. De begagnade sig

också flitigt af såväl Berzelii utmärkta föreläsningar i kemi

som föreläsningarna i materia medica vid det nya institutet.

Det var äfven hufvudsakligen på Berzelii tillstyrkan,

som K. Maj:t i apotekare C. F. Plagemanns privilegium

d.
u
/s 1816 å apoteket Nordstjärnan i Stockholm stipulerade,

att han i egenskap af instruktionsapotekare skulle, »när han

derom anlitas af yngre farmaceutici, som sig till examen

anmäla, under kemie professorns ledning meddela den nö-

diga praktiska undervisningen i operationerna». På Berzelii

uppmaning begagnade sig äfven en del farmaceuter af denna

undervisning, ehuru de ej synas hafva varit flera, än att

Plagemann hösten 1819 såg sig föranlåten att annonsera om,

att han meddelade kostnadsfria kurser i experimentalkemi.

Plagemann fortsatte dessa kurser några år framåt, på sista

tiden dock mot en ringa afgift af 3 Rdr bko till täckande

af kostnaderna för experimenterna.

Vid sidan af dessa officiella föreläsningar hade Plage-

mann 1819 anordnat en privat undervisningsanstalt, inom

hvilken såväl elever som studiosi mot viss afgift såsom

helpensionärer erhöllo fullständig såväl praktisk som teore-

tisk utbildning i alla för examina nödiga ämnen. Pensio-

närerna voro strängt sysselsatta. Sex timmar dagligen öfva-

des de i beredning af farmaceutiska preparat och skulle

dessutom bevista kemie, historie-naturalis och teknologie pro-

fessorernas samt Plagemanns egna föreläsningar. Dagligen

erhöllo de äfven öfning i explikation af latin och tyska,
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hvarjämte de måste ägna en viss tid åt hemstudier. Ons-

dags- och lördagseftermiddagarna fingo de däremot lediga

»till anständiga nöjen».

Möjligheterna att erhålla undervisning för apotekare-

examen voro alltså vid denna tid betydligt flera än förut.

Något officiellt åliggande för Karolinska institutet att med-

dela undervisning åt farmaceuter finnes emellertid icke

inrymdt i dess stadgar, hvarken af år 1815 eller 1822,

och det var därför fortfarande hvars och ens egen sak att

skaffa sig nödiga kunskaper för examen. Detta framgår

äfven af 1819 års reglemente, i hvilket det heter, att »stu-

diosus pharmacie bör ytterligare upparbeta sig uti latin,

tyska och andra språk. Om hans kondition är i hufvud-

staden, bör han hos historise naturalis samt chemise och

pharmacie professorerne och andra lärare söka förkofran

uti dessa vetenskaper
;
men vistas han på annan ort i riket,

bör han hos kunnige män nyttja den undervisning, som

möjligen kan vara att tillgå». När en farmacie studiosus

»trodde sig hafva inhämtat grundlig kännedom om apote-

karekonstens praktiska och teoretiska del», ägde han att

hos Sundhetskollegium anmäla sig till undergående af apo-

tekareexamen.

Apotekarereglementet af 1819, som i det stora hela är

ett omtryck af 1799 års reglemente, innehåller dock åtskil-

liga förändringar i bestämmelserna för apotekareexamens

afläggande. Reglementet skiljer ej längre mellan provisors-

och apotekareexamen, utan dessa två examina äro samman-

slagna till en enda, kallad »provisors- eller apotekareexamen».

Denna examen medförde kompetens såväl att förestå som

att innehafva apotek.

Examen skulle förrättas af historie naturalis och kemie

professorerna vid Karolinska institutet jämte tvenne apoteks-

innehafvare i Stockholm, en af de äldre och en af de yngre

och finge »ingen apothekare en sådan kollegii kallelse för-
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summa, utan att i god tid hafva anfört lagliga hinder».

»Examinandus förhöres af den yngre apothekaren: i känne-

domen af pharmaca simplicia, deras uppsamlings- och för-

varingssätt jemte de prof, som på åtskilliga, förfalskning

underkastade drogner böra anställas, för att förvissa sig

om deras riktiga beskaffenhet; af den äldre apothekaren:

i medicamenta prseparata och composita efter de antagne

pharmakopéer, deras tillredningssätt, handlagen dervid och

de tecken, som utvisa att praeparatet utfallit af en veder-

börlig beskaffenhet. — Examinandus förhöres vidare af

historie naturalis professorn i örtkännedomens såväl theo-

retiska som praktiska del, kulturen af medicinalväxter samt

de delar af zoologien, som af en väl underbygd farmaceu-

tikus bör kännas. — Kemie professorn förhörer i den theo-

retiska pharmacien, äfvensom i användandet af den kemiska

theorien på de farmaceutiska operationerne. Tillika låter

han examinandus visa sin kännedom af latinska språket,

genom explikation af någon utländsk pharmakopé.»

Yid examen fördes ett skriftligt protokoll, till hvars

förande kollegium lät kalla kemie adjunkten, eller i hän-

delse denne var förhindrad historie naturalis adjunkten. I

protokollet skulle slutligen antecknas, huruvida examinanden

blifvit godkänd eller ej. Underkänd examinand skulle »i

de stycken, hvari han blifvit examinerad, söka en bättre

förkofran, och då han den vunnit, i de öfriga examinato-

rernas närvaro i dem undergå nytt förhör, innan han af

kollegium kan erkännas hafva den anställda examen un-

dergått».

Examen skulle äga rum »för öppna dörrar i Sundhets-

kollegii rum», och såsom vittnen skulle fungera en eller

tvenne af kollegii ledamöter. Efter skedd examen skulle

protokollet inlämnas till Sundhetskollegium, som därpå ut-

färdade provisorsdiplom 1 för den, som blifvit godkänd i

1 Provisorsdiplomen hade i allmänhet följande lydelse:

»Wi Ordförande samt Ledamöter i Kongl. Maj:ts Sundhets Collegium

Göra veterligt: det hafver uppå derom gjord ansökning af Pharmacie
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examen, dock först sedan lian aflagt den föreskrifna tjänste-

eden.

Apotekareexamen finge ej längre afläggas i landsorten.

1

Jämlikt Sundhetskollegii beslut d.

4

/i 2 1823 förrättades

examen sedan å Karolinska institutet, hvarjämte Apotekare-

societeten erhöll bemyndigande att utse de tvenne apotekare,

som skulle deltaga såsom examinatorer. D. 10
/4 1826 före-

skref kollegium slutligen, att instruktionsapotekaren skulle

»examinera rörande pharmaca prseparata», samt att en af

de öfriga Stockholmsapotekarne, den societeten ägde utse,

skulle »examinera rörande pharmaca simplicia».

Titeln farmacie kandidat, som enligt 1799 års regle-

mente tillkom en farmacie studiosus, sedan han tjänstgjort

4 år å apotek, är i 1819 års reglemente borttagen. Af

samma reglemente finner man, att den, som tagit sin andra

Candidaten N. N. Kungl. Collegium låtit i föreskrifven ordning med ho-

nom anställa vanlig Provisors och apothekare Examen; och som hemälte

Candidat härvid ådagalagt sådana insigter i de härtill hörande stycken,

som af en Provisor och Apothekare erfordras; hafva Wi med anledning

af Examens Protocollet och vederbörande Examinatorers meddelte vitsord,

samt enär han jämväl styrkt sig till Apothekare Societetens Cassa hafva

erlagt den i Nåder stadgade afgiften af Fem Riksdaler Banco, pröfvat

skäligt honom äfven i sistnämnda egenskap godkänna, och låtit honom

behörig Ed inför Oss aflägga, samt förklara honom N. N. härmed, och i

kraft af detta Wårt öpna Bref att vara Provisor; kommande Apothekare-

Diplom icke att för honom utfärdas förr än han visar sig vara laglig

egare af någon privilegierad Apotheks Inrättning i Riket.

Till yttermera visso hafva Wi detta med Wåre Namns underskrifter

och med Kong:l Collegii Sigill bekräftat.»

1 Någon gång hände det äfven efter stadfästandet af 1819 års apo-

tekarereglemente, att rättighet att innehafva apotek meddeladts en per-

son, utan att han dessförinnan aflagt apotekareexamen. C. Frondelius

erhöll 1823 apotekarediplom samt stadfästelseprivilegium å apoteket i

Skogsby utan att hafva aflagt examen, på grund af att han styrkt medel-

löshet för resan till Stockholm, och emedan han 1809 aflagt provisors-

examen, »vid hvilken tid provisors och apothekareexamen särskildt an-

ställdes och på olika sätt mot hvad nu tillgår». I diplomet anmärkes

dock, att den medgifna befrielsen ej finge åberopas som prejudikat. Jäm-

för sid. 451.
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examen, först då ägde rätt att kalla sig apotekare, när han

blifvit innehafvare af ett apoteksprivilegium.

*

Behofvet af en ordnad undervisning för apotekareexa-

men hade redan länge varit kändt, men det framträdde ännu

skarpare efter 1819 på grund af de höjda examensfordring-

arna i apotekarereglementet af detta år. Redan 1814

hade apotekarne i Stockholm sammanslutit sig till en för-

ening, hvars syfte skulle vara att skapa en fond, hvars

räntor skulle användas, utom till understöd åt behöfvande

apotekare och deras änkor, dels till åstadkommande af ett bib-

liotek, som skulle stå farmacie studerande till tjänst, dels till

utdelande af honorar för utgifvande af läroböcker i farmaci,

dels slutligen till stipendier för dugliga farmacie studiosi,

hvilka önskade vid något af rikets universitet förvärfva sig

grundligare kunskaper i de farmaceutiska vetenskaperna.

Fonden vann emellertid ej sådan stadga, att densamma
inom den närmaste tiden kunde begynna sin verksamhet,

utan den uppgick i den sedermera bildade fond, för hvilken

K. Maj:t fastställde stadgar genom reglementet för Apote-

karesocieteten i Stockholm d.
16A 1821.

Denna förening svnes med lefvande intresse hafva ver-

kat för kårens höjande i vetenskapligt hänseende. Sålunda

utfäste densamma 1823 ett pris af 200 Rdr. spec. för en

svensk lärobok, hvilken borde omfatta »allt hvad en farma-

ceut behöfver kunna i teoretiskt och praktiskt hänseende».

Professor Beezelius åtog sig att bedöma täflingsskrifterna,

och i ett Apotekaresocietetens protokoll af år 1825 finnes

äfven antecknadt, att tvenne täflingsskrifter hade inkommit,

men att ingen af dem ansetts värd prisbelönas.

Hufvudändamålet med societetens verksamhet var emel-

lertid att utdela stipendier åt farmacie studiosi för idkande

af fortsatta studier, och några år framåt understödde socie-

teten äfven ett antal studiosi med stipendier ä 200 Rdr. bko



460

årligen. Det första stipendiet utdelades 1822. Enligt socie-

tetens stadgar af d.
15

/i 1831, hvilka upptaga i det närmaste

samma bestämmelser angående stipendierna som 1821 års

stadgar, kunde stipendiet innehafvas 1 ä 2 år i och för

studier vid något af rikets universitet. Studieämnen voro

kemi, fysik, botanik, naturalhistoria, latin samt tyska eller

franska språken, och »såge societeten gärna, att stipendiaten

inom loppet af sin akademiska kurs kunde skrifva pro

exercitio i latinska språket».

Meningarna om nyttan af dessa stipendier synas emel-

lertid hafva varit delade. Att särskildt Berzelius ställde sig

tviflande härutinnan, framgår af hans yttrande till protokollet,

då frågan var före i Sundhetskollegium. »Ändamålet», säger

han, »är utan tvifvel att bibringa den större filosofiska för-

bildning man förmodar kunna blifva en följd af akademiska

studier. Härtill är likväl tiden för kort och ynglingarnes hela

föregående praktiska utbildning har förminskat deras recip-

tivitet för detta slags kultur». Han ansåg äfven att farma-

ceutisk undervisning lättare borde kunna erhållas vid det

medicinska läroverket i Stockholm och höll före, att stipendia-

terna efter godtfinnande borde få uppehålla sig i Stockholm

eller vid någon af akademierna. Berzelius skulle också få

rätt i, att den väg, på hvilken man slagit in, var mindre

lyckligt vald. Endast tvenne af stipendiaterna fortsatte

nämligen på apotekarebanan, under det att de öfriga efter

kort tid vände ryggen åt farmacien och slogo sig på andra

studier, af hvilka de kunde hafva mera att hoppas för

framtiden. På grund af dessa omständigheter började man
rätt snart inse behofvet af en särskild undervisningsanstalt

för apotekarekåren.

Redan d.
28A 1828 hade assessor Carl Göransson till

K. Maj:t inlämnat ett förslag till »förbättrade undervisnings-

anstalter för Pharmaceuter i samband med ändring af socie-

tetens stadgar». Förslaget afsåg tillsättande af en kommitté,

hvilken skulle äga att förvalta den farmaceutiska under-

visningen samt afgifva förslag till besättande af lediga apo-



461

teksprivilegier. Enligt de närmare föreskrifterna skulle det

åligga instruktionsapotekaren att årligen gifva en kurs för de

farmacie studerande i sådana laboratoriearbeten, som sällan

förekommo å apotek, hvarjämte nyssnämnda kommitté borde

aflöna en skicklig lärare, som året om skulle undervisa de

i Stockholm studerande samt de å apoteken tjänstgörande

farmacie studiosi i teoretisk kemi och naturalhistoria samt

fysik. Dessutom föreslogs, att ingen elev finge antagas å

apotek, förrän han fyllt 16 år och ägde kunskaper för upp-

flyttning till gymnasium.

Apotekaresocieteten motsatte sig visserligen den del af

förslaget, som afsåg de säljbara apoteksprivilegiernas af-

skaffande, men den ställde sig välvillig mot förslaget om
förbättrad undervisning, »hvarom societeten långt förut mo-

tionerat, men utan framgång», och förklarade sig »beredd

att för detta måls vinnande göra de uppoffringar, som står

i dess förmåga, då societeten näppeligen vågar hoppas på-

räkna bidrag af statsmedel».

Sundhetskollegium intog däremot en fullkomligt afvi-

sande hållning mot förslaget i dess helhet, hvilket med all

önskvärd tydlighet framgår af en K. Maj:ts skrifvelse i

ärendet till nämnda kollegium, hvari det heter » an-

förande I häröfver underdånigst; att det angifna behofvet

af en publik undervisningsanstalt för farmaceuter vore full-

komligen undanröjdt, såvida den redan befintliga anstalt

för detta ändamål af dem vederbörligen begagnas: att då

Apotekare Lärlingens danande för sitt yrke bestod af tvenne

delar, kännedom i Pharmacien såsom Wetenskap och känne-

dom af apotekarerörelsen som industri och näringsfång,

men Lärlingen, innan han egnar sig åt dessa kunskaper,

behofver en förutgående bildning, sådan den gifves i Rikets

Trivialskolor, så låge felet deri, att sådana till lärlingar

antagas som icke fått denna grundbildning: att hvad lärlin-

garnes speciella studier beträffar dervid ingen bättre utväg

funnes, än att tjena flera år på apotek, enär den säkerhet

som på sådant sätt förvärfvas, icke kan genom något Phar-
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maceutiskt institut bibringas
;
anseende I för den vetenskap-

liga bildningen i Chemien och Pharmacien icke behöfvas

andra anstalter än de som redan finnas vid Universiteten

och Carolinska Medico Chirurgiska institutet, äfvensom den
Instruktionsapotekaren åliggande undervisningsskyldighet,

hvilka tillfällen för Wetenskapens studium stå en och hvar

öppna — — .» På de af Sundhetskollegium anförda grun-

derna ansåg sig K. Maj:t ej böra fästa afseende vid det af

Göransson framlagda förslaget.
o

Ar 1832 inlämnade assessor C. F. Plagemann till Apo-

tekaresocieteten ett nytt förslag till »en förbättrad upp-

fostringsanstalt för de ynglingar, som ämna blifva pharma-

ceuter och apothekare». Förslaget gick ut på, att en examen,

»farmacie studiosiexamen», borde stadgas för vinnande af

inträde å apotekarebanan. Efter 4 års tjänstgöring finge

»farmacie kandidatexamen» afläggas, och efter ytterligare

2 års tjänstgöring skulle kandidaten vara berättigad att er-

hålla titel »farmacie licentiat» samt äga rätt att anmäla sig

till undergående af provisors- och apotekareexamen. Socie-

teten beslöt emellertid, att Plagemanns förslag icke skulle

föranleda till någon åtgärd.

Större framgång hade hofapotekare C. U. Sprinchorn

med sitt 1835 i samband med ändring af societetens stadgar

framlagda förslag, hvilket afsåg upprättandet af en farma-

ceutiskt läroanstalt i Stockholm. Förslaget föranledde näm-

ligen utarbetandet af Apotekaresocietetens stadgar af 1837,

enligt hvilka ett af societetens hufvudsyftemål skulle vara,

att »för ynglingar, som egnade sig åt apotekareyrket, stifta

och underhålla en läroanstalt för undervisning i Chemi,

Pharmaci, Materia medica, Naturalhistoria, Latinska och

Tyska språken». För detta ändamål förbundo sig societetens

medlemmar att till dess kassa betala en viss årlig afgift,

lämpad efter storleken af den årliga omsättning, hvartill

hvarje apotek uppskattades. För att erhålla ytterligare medel

indrogos de båda årliga stipendierna. Med användning af

de sålunda beredda tillgångarna, öppnades år 1837 en läro-
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anstalt i Stockholm med en lärare i farmaceutisk kemi samt

en i materia medica.

Detta var Farmaceutiska institutets första blygsamma

framträdande. Såsom det heter i societetens af Sprinchorn

formulerade förslag, var dess första uppgift endast, »att

Pharmacie studiosi lättare må kunna uppfatta den mera

akademiska undervisning som vid Kongl. Carolinska insti-

tutet publikt erhålles samt sålunda undvika att uppehålla

sig uti hufvudstaden 2 ä 3 år innan de hinna blifva be-

redda till apotekareexamens undergående».

Af K. Maj:t erhöll societeten tillstånd att för det nya

läroverkets räkning af garnisonssjukhuset förhyra dess i

Kartagos backe å Kungsholmen belägna hus, förut begag-

nadt såsom kolerasjukhus, dock under förbehåll, att under-

läkarne å garnisonssjukhuset skulle äga rätt att under som-

maren en gång i veckan utföra praktiska öfningar å insti-

tutets laboratorium. Af brist på medel blef emellertid labo-

ratoriets inredning aldrig fullbordad 1
,
men den teoretiska

undervisningen tog med 1837 års ingång sin början i den

för ändamålet förhyrda lokalen.

Apotekare P. O. Almström lofvade att läsa farmaceu-

tisk kemi under 4 månader 2 ggr i veckan, och professor

P. F. Wahlberg åtog sig att under samma tid genomgå

en kurs i materia medica och botanik mot ett arvode, som
längre fram skulle bestämmas. Vid societetens första all-

männa sammankomst i augusti 1837 utsågos sedermera

professor P. F. Wahlberg till lärare i botanik och materia

medica samt adjunkten N. A. Wilander till lärare i kemi

och farmaceutisk kemi.

I den första årsberättelsen lämnar professor Wahlberg

det meddelandet, att 20 elever bevistat föreläsningarna, och

förklarar sig nöjd med resultatet af undervisningen men

1 En bidragande orsak till, att ett laboratorium aldrig blef inredt

i lokalen, torde hafva varit, att Apotekaresocietetens ordförande, hofapo-

tekare C. U. Sprinchorn, »hvars välvilja och kraftfulla verksamhet»

societeten påräknat, afgick från denna sin förtroendepost.
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klagar öfver, att skåp och burkar saknas till drogsamlingen l
.

Han förordar därjämte anskaffande af en del vetenskapliga

arbeten. Wahlberg säger slutligen, att hans »enda öfriga

önskan för det nya läroverkets utbildning i de ämnen som
röra mig har redan blifvit uppfylld genom den anläggning

för alla hos oss på kalljord odlingsbara medicinalväxter,

hvilken Hrr Sprinchorn, Gillberg, Pripp, Lychou och

Carlsson vid härvarande igeldammar bekostat». 2

Till de studerande uthyrde institutet 8 rum med möbler

i det hus, där det var inrymdt. Möblerna hade anskaffats

för penningemedel, som hopbringadts, dels genom insamling

bland apotekare, provisorer och elever i Stockholm dels

genom anslag från Apotekaresocietetens kassa. Åtskilliga

af hyresgästerna betalade emellertid aldrig sin hyra, och

institutet upphörde fördenskull redan 1841 att tillhandahålla

bostäder åt sina elever.

3

Vid kontraktets förnyande för-

hyrdes därför endast husets öfre våning, i hvilken bibliotek

och föreläsningsrum voro inrymda.

1 Den farmakognostiska samlingen kade sammankringats på det sätt,

att kvarje apotekare i Stockkolm gratis lämnade några droger, nnder det

att de dyrare lånades. Bidrag kade äfven kommit från de tyska drog-

firmorna Lippman & Geffcken, Callmeijer & Geffcken samt Lange & Knutk.

Skåp ock kurkar till samlingen klefvo senare af direktionen anskaffade.

2 Enligt Apotekaresocietetens direktions protokoll d.
15

/a 1839 keslöt

man senare, att nödiga medel för planteringens underkåll årligen skulle

utgå ur societetens kassa. Eedan samma år nedlades densamma emeller-

tid på förslag af kofapotekare C. U. Sprinckorn, »enär ogräset köll på

att taga öfverkand ock kostnaden för dess iordningsställande klefve allt

för dyr». Sprinckorn förordade, att societeten i stället skulle anmoda

apotekare P. A. Gillberg, som å Tanto ägde en ketydande odling af

medicinalväxter, att upplåta denna för undervisningen, möjligen mot nå-

gon liten afgift.

8 Att elevernas intresse för undervisningen vid denna tid äfven

måtte kafva varit ringa, framgår af en uppsats i Pkarmaceutisk Tidning

för 1840, i kvilken det keter, att saknaden af kemiskt lakoratorium vid

institutet »dock kar några giltiga orsaker», under det att »kristen på

åkörare af de intressanta föreläsningarne deremot eger få eller inga

sådana».

*
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Institutets underhåll bekostades till en början belt och

hållet af Apotekaresocieteten, men redan 1839 ingick dess

direktion till Regeringen med begäran om dels ett årligt

anslag å 4,500 Rdr. dels ett tillfälligt dylikt å 5,000 Rdr.

till iordningställande af ett laboratorium. Frågan var före

vid Riksdagen 1841, men Ständerna beviljade endast ett

anslag af 1,000 Rdr., som årligen skulle utgå, under villkor,

att societeten skulle bidraga med 2,000 Rdr. för år. All-

denstund societeten ej ansåg sig kunna komma ut med att

uppfylla det af Ständerna uppställda villkoret, undanbad

den sig emellertid det beviljade anslaget. Redan 1844 in-

kom direktionen dock ånyo med begäran om statsanslag,

och 1845 erhöll institutet slutligen af Rikets Ständer enligt

proposition af K. Maj:t ett årligt statsunderstöd af 1,500

Rdr., med villkor att Apotekaresocieteten årligen skulle bi-

draga med en lika stor summa. Societeten förband sig äfven

bärtill. Med de till 300 Rdr. beräknade terminsafgifterna

från de studerande uppgick institutets stat vid denna tid

till 3,300 Rdr.

I sammanhang med statsanslagets beviljande erhöll

Sundhetskollegium bemyndigande att utfärda stadgar för

Farmaceutiska institutet, bvilka, ehuru i åtskilliga delar

ändrade, förblefvo gällande till 1901. Dessa stadgar, date-

rade d.
12

/2 1846, gåfvo institutet en erkänd ställning såsom

farmaceutisk högskola, ehuru under Sundhetskollegii öfver-

inseende och till 1867 utan examensrätt. Apotekareexamen

skulle nämligen fortfarande jämlikt apotekarereglementet af

1819 afläggas för professorerna i kemi och naturalhistoria

vid Karolinska institutet, instruktionsapotekaren och den af

Apotekaresocieteten valde apotekaren.

Till inspektor för institutet skulle Sundhetskollegium

enligt stadgarna utse en af lärarne, och styrelsen utgjordes

af dessa jämte tvenne af Apotekaresocieteten valda leda-

möter. Lärarne voro tre, en i farmaceutisk kemi, en i

materia medica och en laborator. Läraren i farmaceutisk

kemi föreläste kemi och farmaceutisk kemi, meddelade

Farmacien s historia. 30
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»praktisk undervisning i sättet att på kemisk väg profva

droger och läkemedel i afseende på deras beskaffenhet och

sättet att använda reagentia» samt undervisade i receptur-

konst. Läraren i materia medica föreläste farmakognosi

samt botanik till det omfång, som erfordrades för »begag-

nandet af de botaniska exkursioner, demonstratorn vid

Karolinska institutet förrättar» 1
. Han skulle därjämte be-

reda eleverna tillfälle till praktiska öfningar i botanik.

Laboratorn skulle meddela »praktisk undervisning i de far-

maceutiska operationernas verkställande samt i sättet att

anställa enklare kvantitativa analyser och undersökningar

för upptäckande af gifter».

Rätt till inträde vid institutet ägde alla, som aflagt

farmacie studiosiexamen, men de inträdessökande skulle vid

anmälan härtill förete intyg »öfver deras förhållande under

den tid de utöfvat farmacien».

En väsentlig olägenhet för institutet var bristen på

eget laboratorium, och då dess tillgångar ej medgåfvo in-

rättande af ett sådant, erhöllo de studerande, på framställ-

ning af Apotekaresocieteten, tillstånd att begagna Karolinska

institutets laboratorium på de tider, då detta var ledigt.

Farmaceutiska institutet skulle dock bekosta alla apparater

och reagens samt i öfrigt ikläda sig samtliga kostnader för

dessa praktiska öfningar 2
.

Under dessa ogynnsamma betingelser och med ofvan-

nämnda ringa stat fortsatte institutet sin verksamhet åtskil-

liga år. De studerandes antal Ökades emellertid liksom

kunskapsfordringarna, hvilket förde med sig, att institutets

1 Skyldigheten att leda de botaniska exkursionerna öfverflyttades

1862 till läraren i botanik vid Farmaceutiska institutet.

* Praktiska öfningar i kemi synas dock före denna tid kafva före-

kommit, ty enligt ett Apotekaresocietetens protokoll af år 1843 bade

direktionen med tacksamhet antagit doktor N. J. Berlins erbjudande

att under höstterminen samma år bandleda ett så stort antal farmacie

studiosi som möjligt i kvalitativa analyser å Karolinska institutets labo-

ratorium, med villkor att societeten ansloge nödiga medel till inköp af

reagens.
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tillgångar visade sig mer och mer otillräckliga. Förslag

till förbättrande af institutets stat framlades 1856 af pro-

fessor C. G. Mosander, och Apotekaresocietetens direktion

ingick på grund häraf till Iv. Maj:t med framställning om,

att statsanslaget skulle höjas till 5,500 Rdr. samt om ett

anslag för en gång af 10,000 Rdr. till inredande af ett

laboratorium. K. Maj:t ansåg det emellertid icke lämpligt

att nu aflämna proposition härom till riksdagen, men an-

slagskrafvet framfördes nästföljande år af enskild motio-

när. Rikets ständer beviljade dock endast ett årligt anslag

af 3,750 Rdr. rmt., med villkor, att Apotekaresocieteten

skulle bidraga med en lika stor summa. Apotekaresocieteten

beslutade också i enlighet härmed. Med elevernas termins-

afgifter samt räntan å en af apotekare A. H. Gren gjord

donation å 3,000 Rdr., uppgick Farmaceutiska institutets

stat härigenom år 1859 till 8,100 Rdr.

Institutets ekonomi hade alltså i väsentlig mån blifvit

förbättrad, och undervisningen kunde därigenom utvidgas,

men ännu kvarstodo de olägenheter, som orsakades däraf,

att man ej förfogade öfver ett eget laboratorium. Det åt

institutets elever gjorda medgifvandet att begagna sig af

Karolinska institutets laboratorium ägde ännu bestånd, men
kollisioner angående arbetstid och material voro ofta ound-

vikliga, isynnerhet som laborationerna för de medicine stu-

derande oupphörligt blefvo ökade. Antalet studerande å

ömse sidor visade äfven en ständig tillväxt. Behofvet af

ett eget kemiskt laboratorium för de studerande vid Far-

maceutiska institutet blef sålunda allt mera trängande, och

Apotekaresocietetens direktion fann sig föranlåten att ställa

denna fråga under allvarlig diskussion vid apotekaremötet

i september 1857. Efter en längre öfverläggning beslöt

societeten härvid att underkasta sig större uppoffringar än

hittills för att på ett tidsenligt sätt kunna ordna den far-

maceutiska undervisningen. En ny klassifikation af apote-

ken blef fördenskull uppgjord, hvarigenom societetens leda-

möter kommo att kontribuera till kassan med betydligt
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större belopp än förut. Genom direktionens försorg utsän-

des dessutom cirkulär till rikets apoteksinnehafvare och

examinerade apotekare med uppmaning till en hvar att i sin

mån deltaga i en insamling af medel för åstadkommande
af ett kemiskt laboratorium vid Farmaceutiska institutet.

Enligt direktionens förslag skulle dock en del af de insam-

lade medlen anslås till hedersskänker åt institutets upp-

burne lärare, professorerna Mosander och Wahlberg.
Resultatet af insamlingen, hvilken uppgick till den

aktningsvärda summan af omkr. 10,000 Rdr., fördelades

sedermera af en särskild därför tillsatt kommitté på det

sätt, att 4,000 Rdr. afsattes till de nyssnämnda hedersskän-

kerna samt till anskaffande af oljefärgsporträtt af Mosander

och Wahlberg, afsedda att uppsättas i societetens samlings-

rum. Resten, 6,000 Rdr., skulle användas till bekostande

af inredning, apparater och instrument för ett kemiskt labo-

ratorium.

Medel till laboratoriets inredning funnos alltså nu, men
man saknade ännu lämplig lokal. För att få äfven denna

fråga löst ansåg sig direktionen böra sammankalla rikets

apotekare till ett extra möte. Vid detta möte, som ägde

rum den 23—25 maj 1859, fattade societeten det viktiga

beslutet, att den skulle hos Rikets Ständer söka tillstånd

att få upptaga ett statslån på 50,000 Rdr. för att å den

del af tomten af societetens vid Rörstrandsgatan inköpta

egendom (numera Vallingatan 20), »som utgjordes af träd-

gård och några smärre trähus af dålig beskaffenhet», uppföra

en nybyggnad för inrymmande af Farmaceutiska institutet.

Societeten beslöt samtidigt, att ett provisoriskt labora-

torium skulle inredas i det på egendomen redan befintliga

huset för den tid, som komme att förflyta, tills den till-

tänkta nya byggnaden blefve färdig. Kostnaderna för denna

inredning, som omedelbart sattes i verket, uppgiugo till

1,100 Rdr. Dessa utgifter bestredos till en mindre del af

de för ändamålet insamlade medlen, under det att hufvud-

parten utgick från Apotekaresocietetens kassa.
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De provisoriska lokaler, hvilka upplätos åt Farmaceu-

tiska institutet mot en viss årlig hyra, voro dels ett rum
för föreläsningar dels en laboratorielokal, bestående af ett

större rum med 16 arbetsplatser, afsedt för kvalitativa ana-

lyser, ett mindre rum för gröfre arbeten och synteser, ett

rum för kvantitativa analyser, ett rum för preparatsamling

och förråd samt ett mindre svafvelväterum. Arbetet med
lokalernas inredning bedrefs med sådan raskhet, att under-

visningen kunde taga sin början i november 1859.

Farmaceutiska institutet hade alltså ändtligen, 22 år

efter sin tillkomst, fått ett eget om ock anspråkslöst hem
med tillhörande laboratorium. Laboratoriet visade sig emel-

lertid från början otillräckligt, hvad utrymmet beträffade,

och man längtade allmänt att komma ur det rådande pro-

visoriet. Lyckligtvis hade riksdagen 1859—1860 beviljat

framställningen om statslånet 1
,

så att institutets nybygg-

nad kunde taga sin början på våren 1862 2
. Arbetet be-

drefs sedan så raskt, att det nya huset kunde afsynas

d.
2Vn 1863 och samma år Öfverlämnas till styrelsen för

Farmaceutiska institutet. Inredningen blef visserligen ej

fullt färdig förr än på sommaren 1864, men föreläsningar

och praktiska öfningar togo sin början redan med vårter-

minen samma år.

Kostnaderna för själfva byggnaden uppgingo till omkr.

60,000 Rdr. och för inredning, apparater och utensilier för

laboratoriets behof till omkr. 18,000 Rdr. För täckande af

sistnämnda utgiftspost hade institutet till sitt förfogande

endast återstoden af de medel, hvilka 1858 hade blifvit in-

samlade på frivillighetens väg, jämte apotekare A. H. Grens

donation å 3,000 Rdr. med därå upplupen ränta. En brist

af 8,000 Rdr. uppstod härigenom, som dock täcktes dels

1 Statslånet beviljades mot inteckning i Apotekaresocietetens fastig-

het samt på billiga afbetalningsvillkor.

2 Dessförinnan hade direktionen fått Apotekaresocietetens bemyndi

gande att af Stockholms stad inköpa den del af tomten, som ej var be-

lägen på fri grund, men som behöfdes för byggnaden.



470

genom en insamling bland Sveriges apotekare och farma-

ceuter, hvilken sattes i gång af hofapotekare C. Sprinchorn

och apotekare J. G. Cavalli, och hvartill de själfva bidrogo

med 500 Rdr. hvardera, dels genom ett räntefritt lån å

4,000 Rdr., som Apotekaresocieteten beviljade institutet.

De af institutet mot en hyra af 2,600 Rdr. disponerade

lokalerna utgjordes i huset åt Gråbergsgatan 1
af tvenne

större laboratorier afsedda för analytiska och preparativa

arbeten med till dem hörande ångpannerum för värmeled-

ning och utförande af destillationer. Här funnos därjämte

svafvelväterum och en rymlig vind till förvaring af glas m. m.

I huset åt Rörstrandsgatan 2 voro inrymda auditorium, biblio-

tek och arbetsrum för läraren i kemi samt ett mindre våg-

rum, jämte ett i källarvåningen inredt laboratorium för ut-

förande af gröfre analytiska arbeten.

Undervisningslokalerna voro för dåtida förhållanden

särdeles rymliga och fullt tidsenliga, och institutets dåva-

rande inspektor, doktor N. P. Hambeeg, kunde i sin års-

berättelse afgifva det omdömet om desamma, att de vore

jämbördiga med dem, som stodo äfven de förnämsta ut-

ländska farmaceutiska undervisningsanstalter till buds.

Ytterligare ett steg framåt var nu taget, och institutet

kunde med lugn se framtiden an i så måtto, att detsamma

vunnit ett eget hem. Den betydande utvidgningen af insti-

tutets lokaler medförde emellertid ett ökande af dess ut-

gifter, och behofvet af större anslag för detsamma gjorde

sig allt mera gällande. Redan länge hade man fått kännas

vid, att anslaget var otillräckligt för upprätthållande af

undervisningen, och det medgaf ej ett utvidgande af den-

samma. Institutets styrelse hade äfven 1862 gått in till

Sundhetskollegium med begäran, att detsamma ville hos

K. Maj:t göra framställning om ny stat för institutet, för-

slagsvis slutande på 20,000 Rdr. Styrelsen yrkade därjämte

på, att Staten skulle öfvertaga Farmaceutiska institutet

1 Numera Upplandsgatan.
* Numera Vallingatan.
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jämte dess nya byggnad med tillhörande tomt. Styrelsens

framställning föranledde dock ej till någon åtgärd från

Sundketskollegii sida.

Institutets ekonomiska ställning var desto mera ohåll-

bar, som den af Regeringen redan 1861 och ytterligare 1864

till direktionen gjorda framställningen, att Apotekaresocie-

tetens bidrag till Farmaceutiska institutet för all framtid

skulle fortfara, icke hade kunnat bifallas, »då direktionen ej

ansåg sig äga rätt att besluta om en för all framtid fort-

farande beskattning af societetens ledamöter». Styrelsen

för Farmaceutiska institutet inlämnade emellertid 1865 till

Sundhetskollegium ånyo förslag till ny stat för institutet,

innebärande en ökning af statsanslaget med 4,475 Rdr.

Ärendet var före vid Riksdagen 1866, och Ständerna bevil-

jade då en förhöjning af statsanslaget, dock endast med
1,125 Rdr och med villkor, att Apotekaresocieteten äfven

skulle öka sitt bidrag med ett lika belopp. Vid årssamman-

komsten i augusti 1866 beslöt societeten också, att dess bi-

drag skulle höjas med 1,125 Rdr för åren 1867, 1868 och

1869, hvilket kunde åstadkommas, genom att årsafgifterna

från apoteken sattes 25 % högre än förut. 1

Med början af år 1867 uppgick institutets stat till

12,350 Rdr. Statsverket bidrog härtill med 4,875 Rdr jämte

2,000 Rdr som arvode åt de tvenne af institutets lärare,

hvilka fått i uppdrag att vara examinatorer i apotekare-

examen i stället för professorerna i kemi och naturalhistoria

vid Karolinska institutet. Apotekaresocieteten lämnade ett

bidrag af 4,875 Rdr och slutligen beräknades de studerandes

terminsafgifter till 600 Rdr.

*

Undervisningen vid institutet hade sedan 1846 fortgått

hufvudsakligen efter den plan, som angafs af de då fast-

ställda stadgarna, Förhöjniugen år 1859 af institutets stat

1 Societeten fortfor emellertid att utbetala det förhöjda anslaget till

och med år 1876. Se vidare sid. 477.
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medförde dock en tillökning af lärarekrafterna, så att dessa

då utgjordes af en lärare i kemi och farmaci med geologi

och mineralogi som biämnen, en lärare i naturalhistoria och

farmakognosi, en lärare i matematik och fysik 1 samt en

laborator, hvilken äfven skulle mot särskildt arvode under-

visa i farmaceutisk författningskunskap.

Enligt 1846 års stadga ägde hvar och en, som aflagt

farmacie studiosiexamen, rätt att, så långt utrymmet det

medgaf, begagna sig af undervisningen vid institutet. Då

på grund af det stora antalet inträdessökande utrymme icke

kunde beredas åt alla dessa, och det dessutom var förenadt

med stor svårighet att rättvist kunna bedöma, åt hvilka

tillträde borde lämnas, beslöt Sundhetskollegium d.
2% 1853

på förslag af Farmaceutiska institutets styrelse, att inträdes-

sökande skulle förete, utom betyg öfver godkänd farmacie

studiosiexamen, också skolbetyg samt betyg öfver hela kon-

ditionstiden.

Det visade sig emellertid äfven, att de studerandes för-

kunskaper ej voro tillräckliga, för att de skulle kunna fullt

tillgodogöra sig undervisningen vid institutet. På förslag

af Farmaceutiska institutets styrelse stadgade Sundhets-

kollegium därför d. Vs 1859 2
,

att det skulle åligga stude-

rande, för att vinna inträde vid institutet, att hafva in-

hämtat vissa kunskapsmått i kemi och farmaci, i natural-

historia och materia medica, i mineralogi och geologi samt

i matematik. Inträdesexamen blef emellertid ej tillämpad

förr än vid inskrifningen höstterminen 1861, hvilket år

d.
28
/io Sundhetskollegium stadgade något förändrade före-

skrifter med afseende på kunskapsfordringarna för inträde

vid institutet. Enligt detta stadgande skulle inträdessökande

visa nöjaktig färdighet i öfversättning af farmakopén till

svenska samt äga vissa förkunskaper i kemi och farmaci,

1 Ämnena fysik, matematik, geologi och mineralogi infördes i under-

visningen på grund af apotekare C. V. Anderbergs år 1867 framställda

förslag.

2 Jämför Apotekaresocietetens årsberättelse d. % 1859.
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i naturalhistoria och materia medica samt i matematik.

Den inträdessökande skulle därjämte förete betyg öfver

minst ett års tjänstgöring såsom laborant å apotek.

Kort före införandet af inträdesexamen, blefvo äfven

fordringarna böjda för apotekareexamen, så att den, som
fr. o. m. höstterminen 1860 önskade undergå denna examen,

skulle till anmälningen härom bifoga, utom intyg öfver

godkända tentamina i kemi och farmaci samt naturalhistoria

och materia medica, äfven intyg öfver godkända kunskaper

i geologi och mineralogi, matematik och fysik samt farma-

ceutisk författningskunskap.

Ett märkligt förslag till reformerande af undervisningen

vid institutet blef 1860 inlämnadt af institutets styrelse till

Sundhetskollegium. Förslagets tyngdpunkter voro, dels ett

öfverflyttande af skyldigheten att examinera i apotekare-

examen från lärarne i kemi och farmaci samt naturalhistoria

och farmakognosi vid Karolinska institutet till lärarne i

samma ämnen vid Farmaceutiska institutet och dels en

genomgripande förändring i undervisningsplanen. Refor-

meringen af denna innefattade hufvud sakligen, att läro-

kursen skulle utsträckas till tvåårig, hvilken förändring,

såsom det heter i institutets styrelses förslag, vore påkallad

»i synnerhet för undervisningen i kemi och farmaci, hvilken

hittills måst på ett högst otjänligt sätt styckas och för-

kortas». Föreläsningarna skulle fördelas på båda läsåren,

så att den allmänna- och grundläggande delen af kursen

skulle komma att förläggas till första och den tillämpade

delen till andra året. De praktiska öfningarna borde äfven

fördelas på båda åren efter samma norm. Under sommar-

ferierna borde eleverna beredas tillfälle att deltaga i bota-

niska exkursioner under ledning af läraren i ämnet.

Ehuru Sundhetskollegium icke aflät något svar på den

af styrelsen för Farmaceutiska institutet gjorda framställ-

ningen, trodde sig nämnda styrelse dock finna af det vid

ärendets behandling i Sundhetskollegium d.
37

/s> 1860 förda

protokollet, att kollegium godkänt förslaget i den del, som
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afsåg en förändring i undervisningsplanen, men att kolle-

gium däremot ej fann anledning att hos K. Maj:t göra

framställning om ändring i sättet för apotekareexamens af-

läggande. Den på grund häraf beslutade ändringen i under-

visningsplanen trädde dock aldrig i verkställighet, ty föl-

jande år beslöt kollegium enligt protokollet af d.
21A 1861

att genom en skrifvelse anmoda Apotekaresocietetens direk-

tion att efter samråd med Farmaceutiska institutets styrelse

inkomma med förslag till »de ändringar uti stadgan för

institutet, som med afseende på apoteksväsendets kraf och

ändamålet att bereda landet tillgång på skickliga pharma-

ceuter må anses vara af behofvet påkallade». Den kun-

görelse, som institutets styrelse, »antagligen af missförstånd

om utsträcktheten af erhållna uppdrag, i dessa dagar låtit

utfärda, angående ej mindre af styrelsen vidtagna ändringar

i undervisningen än ock om villkoren för apotekareexamens

undergående», skulle emellertid på lämpligt sätt återkallas.

Till följd af denna skrifvelse afgingo institutets inspektor,

medicinalrådet C. U. Sondén, samt tvenne af lärarne, apo-

tekarne Bl. Lindman och C. V. Anderberg, kort därefter

från sina befattningar vid läroverket.

Ehuru ofvannämnda reformplaner sålunda gingo om
intet, synas de dock hafva föranledt K. Maj:t att redan i

april 1861 anbefalla Sundhetskollegium att afgifva förslag

»till sådant ordnande af Farmaceutiska institutet, att apo-

tekareexamen skulle kunna förläggas till institutet». Detta

önskemål uppnåddes emellertid först flera år senare, då

K. Maj:t d.
23/u 1866 i samband med förhöjdt anslag för

institutet bestämde, att den skyldighet att examinera i apo-

tekareexamen, som dittills ålegat professorerna vid Karo-

linska institutet, från 1867 års början skulle öfverflyttas på

lärarna i kemi och farmaci samt naturalhistoria och farma-

kognosi vid Farmaceutiska institutet. Enligt bemyndigande

af Iv. Maj:t utfärdade Sundhetskollegium d.
2:>

/a 1867 för-

ändrade föreskrifter för provisors- och apotekareexamens

afläggande.
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Dessa skilde sig väsentligt från dem, hvilka hittills,

hufvudsakligen i öfverensstämmelse med 1819 års apotekare-

reglemente, varit gällande. Till ansökningen om afläggande

af examen, som inlämnades till Sundhetskollegium, skulle

nu, utom frej dbetyg, bifogas intyg öfver aflagd farmacie

studiosiexamen, konditionsbetyg, intyg öfver godkända

praktiska öfningar i kemi vid Farmaceutiska institutet

samt godkändt tentamensbetyg af vederbörande lärare

vid institutet i kemi och farmaci, i naturalhistoria och

farmakognosi, i fysik och matematik samt i farmaceu-

tisk författningskunskap. Innan examinanden ägde rätt

att anmäla sig till tentamen i de båda hufvudämnena,

kemi och farmaci samt naturalhistoria och farmakognosi,

skulle han hafva nöjaktigt utfört vissa praktiska prof,

nämligen för läraren i kemi och farmaci i kvalitativ oor-

ganisk analys, i pröfning af läkemedel och påvisande af

gifter samt för instruktionsapotekaren i recepturgöromål.

Därjämte skulle examinanden skriftligt besvara tvenne af

läraren i kemi och farmaci framställda frågor.

Uti examen, som var offentlig, och som anställdes å

Farmaceutiska institutet i närvaro af någon Sundhetskollegii

ledamot, skulle examinanden förhöras af läraren i kemi och

farmaci »uti kemi och dess tillämpning på läkemedlens be-

redning, pröfning och förvaring, uti mineralogi och geologi,

såvidt de kunna å farmacien tillämpas, samt uti gifters

upptäckande på kemisk väg och kännedomen om de vigti-

gaste motgifter; denne lärare pröfvar äfven examinandens

skicklighet, att på svenska språket öfversätta stycken ur

någon på latin författad farmakopé». Läraren i natural-

historia och farmakognosi skulle examinera »uti botanik och

zoologi samt deras tillämpning på de i farmacien använda

naturföremål, uti farmakognosi samt uti kännedomen om
de doser, hvari häftigt verkande läkemedel i vanliga fall

användas». Instruktionsapotekaren skulle förhöra »om de

farmaceutiska operationerna, de för deras utförande nödiga

instrumenter och apparater samt de sålunda framställda
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läkemedlens beskaffenhet och förvaring». Instruktionsapo-

tekaren skulle därjämte pröfva examinandens färdighet att

läsa och taxera recept. Den apotekare, som för året blifvit

utsedd af Apotekaresocieteten till examinator, skulle slutligen

examinera »uti farmaceutisk handels- och varukännedom,

sättet för inköpta varors ändamålsenliga förvaring samt uti

kännedom om de författningar, som röra apoteksyrket».

Under examen skulle föreligga alla af examinanden för

examens undergående affattade skriftliga redogörelser och

uppsatser »tillika med laborationsjournalen, hvilken bör vara

skrifven under den tid laborationsöfningarne verkställdes

samt försedd med af laboratorn gjorda anmärkningar om
den ordning, flit och skicklighet hvarmed hvarje laboration

blifvit utförd. Dessa handlingar skola derefter vid Farma-

ceutiska institutet förvaras».

Examensprotokollet skulle föras af laborator vid insti-

tutet och efter examens slut förses med betyg af samtliga

exaininatorer samt därpå insändas till Sundhetskollegium.

I det fall, att examinanden blifvit godkänd i samtliga äm-

nen, utfärdade kollegium därpå åt honom Provisors- och

Apotekarediplom.

Apotekareexamens öfverflyttande till Farmaceutiska in-

stitutet hälsades af hela apotekarekåren med den största

tillfredsställelse, och såsom ett uttryck härför må anföras

det referat, som stod att läsa i Farmaceutisk tidskrift för

år 1867 öfver den första apotekareexamen, som hölls vid in-

stitutet. »Under de senare åren», heter det, »då de farma-

ceutiska och Carolinska instituten voro så att säga ännu

blott till säng och säte skilda från hvarandra, förrättades

examina i en trång lokal i Sundhetskollegii hus och illu-

strerades sällan af åhörare. Nu däremot saknades vid exa-

men väl ingen af examinandens äldre och yngre studie-

kamrater vid institutet; och flera af Stockholms apotekare

hade infunnit sig. Icke allenast den mer eller mindre klart

uppfattade fördelen af denna sakernas nya ordning utan

äfven de af examinanden aflagda utmärkta kunskapsprofven
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framkallade allmän glädje och tillfredsställelse. Alla voro

belåtna: examinatus, Sundhetskollegii representant, institutets

elever, lärarne och apotekarne.» Examinatorer vid detta

historiska tillfälle voro med. doktorerna N. P. TIamberg och

O. Th. Sandahl, apotekarne F. R. Kindstrand och U. A.

Boberg med apotekare C. J. Waller vid protokollet. Exa-

minand var C. G. II. Thedenius.

*

Såsom förut blifvit anfördt, understego de inkomster,

hvilka kommit institutet tillgodo genom 1867 års förhöj-

ning af dess stat, betydligt dem, hvilka af institutets sty-

relse redan 1862 ansågos nödvändiga för undervisningens

nöjaktiga tillgodoseende. De praktiska öfningarna kunde

därför icke bedrifvas i den utsträckning, som var önskligt,

och då antalet elever oupphörligt ökades, var det icke ens

möjligt att anskaffa undervisningsmaterial i tillräcklig mängd.

Ett annat missförhållande var, att lärarnes löneförmåner

endast voro hälften så stora som vid andra högskolor. In-

stitutets ställning var alltså ohållbar, och då allt flera af

Apotekaresocietetens ledamöter i början på 1870-talet yrkade

på, att societetens bidrag till institutets underhåll skulle in-

dragas, tedde sig dess framtid i allt annat än ljus dager.

Härtill kom, att staten hittills visat sig föga benägen att

ensam påtaga sig ansvaret för undervisningens upprätthål-

lande vid läroverket.

Vid denna kritiska tidpunkt väckte professor E. A.

Nordenskiöld motion i riksdagen, om att den undervisning

i matematik, fysik, kemi, mineralogi och öfriga grenar af

naturvetenskapen, som meddelades vid olika läroverk i

Stockholm såsom Teknologiska institutet, Krigshögskolan,

Skogsinstitutet, Landtmäterikontoret och Farmaceutiska in-

stitutet, skulle upptagas af ett enda högre läroverk i hufvud-

staden. Förslaget biträddes af den kommitté, som af riks-

dagen 1873 fått i uppdrag att utreda frågan, men Sundhets-
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kollegium och Apotekaresocietetens direktion afstyrkte det-

samma. Farmaceutiska institutets styrelse, som befarade,

att Apotekaresocieteten inom kort skulle indraga sitt årliga

bidrag till institutet »och ständigt sett omöjligheten af att

erhålla de oundgängligen nödiga anslagen», grep emellertid

det framställda förslaget som en nödhjälpsåtgärd och till-

styrkte detsamma under vissa bestämda förutsättningar.

Det Nordenskiöldska projektet föll emellertid igenom

vid Riksdagen 1874, men styrelsens farhågor, att Apotekare-

societeten skulle komma att indraga sina bidrag, besannades,

ty på allmän sammankomst i augusti 1875 förklarade socie-

teten bestämdt, att dess bidrag till institutets underhåll

skulle upphöra med 1876 års utgång. Societeten vore dock

villig att, så snart Staten öfvertagit undervisningen vid

institutet, utan ersättning öfverlämna till densamma all sin

där befintliga lösegendom, hvilken af institutets styrelse

värderades till omkr. 30,000 kronor. Statsverket erhöll där-

jämte erbjudande af societeten att fortfarande för institutets

räkning begagna undervisningslokalerna mot samma hyra

som förut dock med skyldighet att underhålla desamma.

Med anledning af societetens ofvannämnda beslut ingick

Farmaceutiska institutets styrelse till Sundhetskollegium

med framställning om ökadt anslag för läroverket, och kol-

legium anhöll på grund häraf hos K. Maj:t om proposition

härom till Riksdagen jämte ny reglering af Farmaceutiska

institutets stat, slutande å 19,850 kronor. K. Maj:t fann

sig emellertid föranlåten att endast aflåta proposition om be-

viljande på extra stat för år 1877 af 4,875 kronor 1

,
på det

att undervisningen skulle kunna uppehållas under detta år.

Detta blef äfven Riksdagens beslut. Regeringens tillväga-

gående föranledde institutets dåvarande inspektor, professor

O. Th. Sandahl, att afgå, »då det mångåriga sträfvandet

att bringa den farmaceutiska undervisningen i en tryggad

ställning visat sig fruktlöst».

1 Apotekaresocietetens förutvarande bidrag var just 4,876 kronor.
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Redan följande år förnyade dock Medicinalstyrelsen sin

framställan om otillräckligheten af institutets tillgångar, och

Riksdagen beviljade äfven på framställning af K. Maj:t för

år 1878 ett extra anslag af 7,575 kronor, så att institutets

stat då uppgick till 15,200 kronor. Häruti voro dock in-

räknade elevernas terminsafgifter, hvilka beräknades uppgå

till 600 kronor. Nämnda extra anslag utgick under de tre

närmast följande åren. Samtidigt med beviljandet af 1878

års anslag blef laboratorsbefattningen vid institutet samman-
slagen med läraretjänsten i kemi och. farmaci.

Som förut nämnts, hade Apotekaresocieteten förklarat

sig villig att till statsverket utan ersättning öfverlåta all sin

i Farmaceutiska institutet befintliga lösegendom för det fall,

att Staten öfvertoge undervisningen vid institutet. Societeten

hade äfven i dessa fall förbundit sig att, utan höjning af

hyran, åt institutet upplåta de förutvarande undervisnings-

lokalerna. Nämnda erbjudande hade emellertid icke föran-

ledt till någon åtgärd från Regeringens sida. Detta för-

hållande föranledde Apotekaresocieteten att till den 1 oktober

1881 uppsäga hyreskontraktet med institutet, på det att

nytt kontrakt skulle komma till stånd. Farmaceutiska in-

stitutets styrelse anmälde denna uppsägning till Medicinal-

styrelsen i skrifvelse af d.
13

/o 1880 och framhöll i sam-

manhang härmed ytterligare nödvändigheten för institutet

att erhålla förhöjning i staten. Samtidigt inlämnade insti-

tutets styrelse nytt förslag i sådant syfte. Medicinalstyrelsen,

som visade full förståelse af institutets kraf, framlade för-

slaget i nästan oförändradt skick för K. Maj:t, som nu äfven

afgaf proposition därpå till Riksdagen.

Efter en ringa afprutning beviljade Riksdagen d.
25A

1881 på ordinarie stat ett årligt anslag af 18,750 kronor,

och i följd häraf uppgick Farmaceutiska institutets stat från

början af år 1882 till 19,350 kronor, sedan häri inräknats

de 600 kronor, hvartill elevernas afgifter beräknades uppgå.

Från denna summa skulle dock afgå 1,000 kronor såsom

afdrag på lönen för en af lärarne vid institutet, som sam-
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tidigt innehade annan statstjänst. Genom K. brefvet an-

gående den nya staten erhöll institutets styrelse äfven be-

myndigande att för institutets räkning emottaga Apotekare-

societetens anbud »såväl att till samma anstalt öfverlemna

all der befintlig lösegendom i apparater, instrument, böcker,

samlingar m. m. som ock att mot det utgående hyresbe-

loppet af 2,600 kronor upplåta till Institutet, så länge det

vill sig deraf begagna, den del af Societetens fasta egen-

dom, som nu för den farmaceutiska undervisningen använ-

des, dock med skyldighet för Institutet att underhålla de

upplåtna lokalerna».

Med undantag af den förhöjning i staten af 1,300 kro-

nor, som beviljades år 1891, förblef denna oförändrad till

1901, då Riksdagen, i sammanhang med af K. Maj:t ut-

färdad ny stadga för Farmaceutiska institutet, fastställde

ny stat för detsamma, slutande på 38,000 kronor att gälla

från början af år 1902. 1 Af denna stat beräknades 34,000

kronor utgå af statsmedel och 4,000 utgöras af afgifter från

de studerande. En ökning af statsanslaget med 2,150 kro-

nor beviljades sedan af Riksdagen 1905, och institutets stat

utgick med 1906 års början alltså med 40,150 kronor.

Efter många års sträfvanden hade Farmaceutiska insti-

tutet 1881 uppnått en tryggad ställning som Statens läro-

verk, och detta år står därför inristadt i dess historia såsom

ett märkesår af första rang.

Det var också hög tid, att institutet kom på säkra

fötter i ekonomiskt hänseende, ty de små tillgångarna hade

hittills i hög grad hindrat dess utveckling. Institutets osäkra

ställning, som på samma gång Statens och Apotekaresocie-

tetens tillhörighet, hade äfven i sin mån verkat hämmande

på allt framåtskridande.

1
I denna stat inräknas ej e. o. professorns i kemi ock kemisk

farmaci löneförmån af fri bostad eller i saknad däraf 1,000 kronor i

hyresersättning.
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Några väsentliga förändringar och förbättringar med
afseende på undervisningen hade ej heller blifvit vidtagna

under tiden från år 1867, då förändrade föreskrifter för

apotekareexamens afläggande utfärdades, tills dess att Staten

1881 öfvertog Farmaceutiska institutet.

Efter 1881 finner man däremot, att viktiga förbätt

ringar vidtogos i undervisningen. Jämte det att farmacie

studiosiexamen från och med nämnda år förlädes till insti-

tutet, blefvo samma år på höstterminen praktiska öfningar

i växtanatomi införda i undervisningen, hvilka från en

blygsam början utvecklat sig till det betydande omfång

de nu hafva. Vårterminen 1887 togo äfven de praktiska

öfningarna i fysik sin början, och dessa hafva sedan dess

vunnit så stor utsträckning, som påkallas af deras tillämp-

ning i farmaceutisk praxis.

En för undervisningen synnerligen genomgripande re-

form infördes, då Medicinalstyrelsen 1891 bemyndigade in-

stitutets styrelse tillkännagifva, att undervisningen för apo-

tekareexamen från och med höstterminen samma år skulle

fullbordas under loppet af två år, och att inskrifning af nya

lärjungar endast skulle äga rum hvartannat år. Nya lär.

jungar hade hittills emottagits hvarje år, och de hade läm-

nats inträde under pågående kurser, hvilka ej afslutats sam-

tidigt i de olika ämnena. Ny kurs i kemi och farmaci hade

sålunda börjat hvart tredje år, i naturalhistoria och farma-

kognosi hvartannat samt i fysik och författningskunskap

hvarje år. De praktiska öfningarna i kemi liksom i mikro-

skopi och fysik hade afslutats första året, och lärjungen hade

under påföljande år endast haft att bevista föreläsningarna

och läsa på tentamina. Till dessa hade han fått anmäla sig,

när helst han önskade eller efter hur lång tid som helst efter

afslutade laborationskurser. Under det första läsåret, då den

vid studier ovane lärjungen var strängt upptagen af prak-

tiska arbeten, hade han emellertid ej tillräckligt väl kunnat

följa med föreläsningarna. En annan olägenhet ansägs vara,

att lång tid, ofta flera år, kommit att förflyta emellan de

Farmaciens historia. qi
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praktiska öfningarnas afslutande och examen, hvilket haft

till följd, att lärjungen förlorat nödig färdighet att utföra de

för examens undergående obligatoriska praktiska profven.

Farmaceutiska institutets styrelse hade enats om, att

det bästa sättet för afbjälpande af dessa missförhållanden

vore att, som hittills skett, mottaga elever hvarje år men
anordna tvenne parallellkurser, af hvilka den ena skulle

omfatta den allmänna och grundläggande delen af under-

visningen och den andra den tillämpade delen. Då emel-

lertid ett sådant ordnande af undervisningen skulle kräfva

ökade lärarekrafter och utvidgade lokaler, och man ansåg,

att det icke funnes någon utsikt för att till ändamålet er-

hålla nödigt anslag af statsverket, såg institutets styrelse

sig nödsakad tillgripa utvägen att föreslå anordnande af den

tvååriga undervisningskurs, hvilken, som ofvan nämndt,

blef fastställd af Medicinalstyrelsen. Enligt den nya under -

visningsplanen skulle undervisningen i de olika ämnena

löpa parallellt och afslutas ungefär samtidigt; till det första

året skulle den allmänna och grundläggande delen af under-

visningen förläggas och till det andra året den tillämpade

delen. De praktiska öfningarna borde efter samma princip

fördelas ungefär lika på bägge åren.

De hösten 1891 införda förändringarna med afseende

på undervisningen utgjorde visserligen den viktigaste punk-

ten i den kungörelse angående »Förändrade föreskrifter för

studieordningen samt provisors- och apotekareexamen vid

Farmaceutiska institutet», som af Medicinalstyrelsen d.
2a

/t>

1894 utfärdades, men åtskilliga andra förändringar af genom-

gripande betydelse blefvo äfven fastställda i denna kungö-

relse. För att vinna inträde fordrades nu, utom intyg om
god frejd samt aflagd farmacie studiosiexamen, betyg öfver

minst två års tjänstgöring å apotek efter denna exapien i

stället för ett år enligt det gamla stadgandet. Betyget om
ett års tjänstgöring såsom laborant å apotek var ersatt med
ett intyg »om någon vana vid laboratoriegöromål».

Utom zoologi, som uteslutits, voro undervisningsäm-
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nena desamma som förut, nämligen oorganisk och orga-

nisk kemi och farmaci samt geologi och mineralogi, allmän

och systematisk botanik samt farmakognosi, fysik och farma-

ceutisk författningskunskap. De praktiska öfningarna i bo-

tanik och farmakognosi samt i fysik, som förut endast voro

godkända af Medicinalstyrelsen, blefvo nu officiellt fast-

ställda.

För att tvinga de studerande att i eget välförstådt in-

tresse fortast möjligt afsluta sina studier, fanns stadgadt,

att ett godkännande i första årskursen var villkoret för

ett deltagande i andra årskursen. I första årets kurs under-

känd lärjunge, som vid omtentamen, anställd kort före

andra läsårets början, ej godkändes, blef hänvisad att ånyo

genomgå första årets kurs. I andra årskursen vid om-

tentamen underkänd lärjunge var äfven hänvisad till ett

förnyadt genomgående af andra årskursen men var be-

rättigad att begära offentlig examen. Lärjunge, som där-

emot vid anställda tentamina blifvit godkänd i andra årets

kurs, admitterades till examen. Denna skulle anställas i

närvaro af ett af Medicinalstyrelsen utsedt vittne. Exami-

natorer voro institutets lärare i resp. ämnen. Examens-

ämnen voro endast de, hvilka under andra läsåret utgjort

föremål för undervisning nämligen farmaci, farmakognosi,

tillämpad fysik samt farmaceutisk författningskunskap. Efter

godkänd examen utfärdades ett af föreståndaren för Farma-

ceutiska institutet undertecknadt betyg, vid hvars uppvi-

sande i Medicinalstyrelsen, den examinerade förklarades för •

apotekare.

Med afseende på examen voro sålunda åtskilliga viktiga

förändringar vidtagna. Den i tentamina godkände skulle

ej längre inlämna ansökan till Medicinalstyrelsen om under-

gående af examen utan admitterades utan vidare till denna.

Apotekaresocieteten skulle ej längre utse en af examinato-

rerna, och instruktionsapotekarens skyldighet att deltaga i

examen hade upphört. Fysik och farmaceutisk författnings-

kunskap hade vidare blifvit examensämnen. Protokoll-
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föringen i examen var slutligen borttagen, och ett examens-

betyg, ersättande apotekarediplomet, utfärdades nu, under-

tecknadt af Farmaceutiska institutets föreståndare.

I samband därmed, att den obligatoriska, ettåriga

tjänstgöringen å apotekslaboratoriet ej längre upptogs bland

inträdesfordringarna vid institutet, samt i och med upp-

hörandet af instruktionsapotekarens tentamens- och examens-

skyldighet i apotekareexamen, blef äfven 1894 på förslag

af institutets styrelse tillsvidare den undervisning i teknisk

farmaci införd, som sedermera i institutets nya stadga af

1901 blef fastställd som läroämne. En ytterligare utvidg-

ning af institutets verksamhet ägde sedermera rum 1897,

då på vårterminen de bakteriologiska öfningarna infördes i

undervisningen. Dessa, hvilka till en början voro fakulta-

tiva, blefvo äfvenledes genom nyss anförda stadga obliga-

toriska.

Knappt tre år hade förflutit efter 1894 års reformering

af undervisningen, då en ändring af studie- och examens-

ordningen vid institutet ånyo stod på dagordningen. Mer

än femtio år hade nu gått till ända, sedan 1846 års stadga

utfärdades, och föga af densamma ägde numera laga kraft.

Särskildt genom 1894 års studie- och examensordning hade

ett flertal af stadgans paragrafer blifvit upphäfda. Af denna

anledning, men äfven på grund af att ändring af vissa

bestämmelser i nämnda examensordning visat sig af behof-

vet, lät K. Maj:t d.
28

/s 1897 anbefalla Medicinalstyrelsen

att efter hörande af stvrelsen för Farmaceutiska institutet

inkomma med förslag till ny stadga för detsamma.

Det stadgeförslag från Farmaceutiska institutets styrelse,

som till följd häraf blef utarbetadt, inlämnades till Medicinal-

styrelsen d.
12
/g 1899, hvarpå detsamma remitterades till

Apotekaresocieteten. Under ärendets behandling i Medicinal-

styrelsen hade man äfven diskuterat frågan om apoteks-

elevernas utbildning till farmacie studiosiexamen och funnit,

att densamma borde ordnas på ett mera tillfredsställande
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sätt, än hvad nu vore fallet. Medicinalstyrelsen beslöt därför

infordra utlåtande af Farmaceutiska institutets styrelse, om
icke tillfälle kunde beredas apotekseleverna att före farmacie

studiosiexamens afläggande genomgå en studiekurs vid in-

stitutet.

Sedan Farmaceutiska institutets styrelse d.
17
/v 1900

inkommit med utlåtande äfven härutinnan, samt Apotekare-

societetens direktion fått yttra sig öfver detta, inlämnade

Medicinalstyrelsen slutligt förslag till K. Maj:t d.
29
fa 1900.

D. 22/n 1901 fastställde K. Maj:t därpå ny stadga för Far-

maceutiska institutet.

Kasta vi nu en återblick på Farmaceutiska institutets

utveckling, så finna vi, att dess första början var den an-

språkslösa undervisningsanstalt, som blef en frukt af 1837

års stadgar för Apotekaresocieteten i riket. Vid läroanstalten

i fråga bekostades undervisningen till en början af societeten

ensam, tills Staten 1846 begynte bidraga med en lika stor

summa som societeteu, och institutet första gången genom
egen stadga kom att intaga en ställning såsom officiell hög-

skola. Institutet hämmades det oaktadt i sin utveckling

genom den osäkra ställning, det intog, såsom ett till hälften

Statens och till hälften privat läroverk, ända tills, efter upp-

repade och ihärdiga bemödanden från institutets styrelses

och apotekarekårens sida, institutet 1867 tillerkändes exa-

mensrätt samt slutligen 1881 fullständigt öfvertogs af Staten.

Att den mera själfständiga och ekonomiskt tryggade ställ-

ning, som institutet härigenom uppnådde, skulle verka gynn-

samt på dess utveckling, därom vittna det nittonde århun-

dradets sista två decennier, hvilka kännetecknas af stor

utvidgning af undervisningen vid läroverket. Ännu stod

detsamma dock, i olikhet med likställda undervisningsan-

stalter i riket, under öfverinseende af Medicinalstyrelsen.

Det är lätt att inse, hurusom denna styrelse i sin egenskap

af administrativt ämbetsverk icke alltid kunde ställa sig

förstående gentemot de kraf, hvilka blefvo framställda från
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institutets sida i undervisningens intresse. Genom stadgan

af år 1901, då institutet kom under Ecklesiastikdepartemen-

tets domvärj o med egen styrelse, ryckte det emellertid upp
i de själfständiga högskolornas led. Lärarekollegiets funk-

tion blef nu endast en rådgifvande, ehuru med rätt för

föreståndaren, som tillika är föredragande i styrelsen, att

få sin mening antecknad i dess protokoll.

Åtskilliga andra viktiga förändringar inträdde äfven

genom den nya stadgan. De båda lärarebefattningarna i

kemi och kemisk farmaci samt botanik och farmakognosi

blef vo omändrade till e. o. professurer, hvarjämte sekreterare-

och kamrerarebefattningar inrättades. Ämnena teknisk far-

maci, farmaciens historia och bakteriologi blefvo ordinarie

undervisningsämnen. En viktig förändring var dessutom,

att ett underkännande i en årskurs för studerande till apo-

tekareexamen endast i det fall medförde afvisande på ett

år från läroverket, att de praktiska öfningarna icke på ett

nöjaktigt sätt blifvit fullgjorda. I apotekareexamen skulle

examinanden, i likhet med hvad 1894 års examensordning

stipulerade, endast förhöras i den del af kursen, som under

andra året utgjort föremål för undervisning, och examens-

betyg utfärdades endast i just dessa ämnen. Slutligen må
nämnas, att apotekareexamen nu kom att försiggå utan

examensvittnen.

Den icke minst viktiga bestämmelsen i denna stadga

var, att från och med 1905 en halfårig lärokurs vid insti-

tutet var obligatorisk för apotekseleverna före afläggandet

af farmacie kandidatexamen. I denna lärokurs skulle under-

visning meddelas af därtill särskildt förordnade assistenter.

Hufvudämnen skulle vara kemi och kemisk farmaci, bota-

nik och farmakognosi samt teknisk farmaci och farmaceu-

tisk författningskunskap. De praktiska öfningarna blefvo

dels kemiska och kemisk-farmaceutiska dels botaniska och

farmakognostiska. Efter godkänd lärokurs och sedan eleven

uppvisat godkändt betyg i recepturgöromål från instruktions-

apotekaren, fick han admitteras till examen. Uti denna
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styrelse utsedda vittnen, skulle examinanden förhöras af

institutets ordinarie lärare i kemi och kemisk farmaci, i

botanik och farmakognosi samt i teknisk farmaci och far-

maceutisk författningskunskap.

*

Från tiden för Farmaceutiska institutets nybyggnad

och till år 1896 hade icke någon väsentlig förändring ägt

rum med afseende på institutets lokaler. På hösten sist-

nämnda år erhöll emellertid institutet en betydande ökning

i utrymmet för de praktiska öfningarna, därigenom att

Apotekaresocieteten, enligt förslag af institutets styrelse,

med en våning lät påbygga den del af huset, som inrymde

laboratorierna. De botanisk-farmakognostiska och fysiska

öfningarna hade hittills ägt rum i de kemiska laboratorierna

till synnerligt besvär för lärare och praktikanter samt skada

för vågar, mikroskop och öfriga apparater, hvilka från sina

förvaringsrum måste flyttas in i laboratorierna de dagar,

då nämnda öfningar skulle äga rum. Genom ofvannämnda

påbyggnad erhöll emellertid institutet rymliga laboratorier

för de praktiska öfningarna i botanik och farmakognosi

samt fysik, hvarjämte ett privat laboratorium för läraren i

förstnämnda ämnen kom till. Det botaniska laboratoriet

måste dock redan från våren 1897 upplåtas tvenne dagar

i veckan för de öfningar i bakteriologi, som då fakultativt

börjat bedrifvas.

En betydande utvidgning af institutets lokaler ägde

ytterligare rum, då Apotekaresocieteten, på förslag af insti-

tutets styrelse, och i samband med att Riksdagen år 1901

beviljade ett anslag å 5,000 kr. till inredande af under-

visningslokaler för apotekselever, lät för läroverkets räkning

ombygga ett å dess egendom befintligt hus, som förut hade

varit uthyrdt till ett religiöst samfund. Institutet tillfördes

nu tvenne stora öfningslaboratorier med nödiga förvarings-
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rum, tvenne privatlaboratorier för lärarne, ett rymligt rum
för arbeten med vätesvafla, en tambur samt ett eldstadsrum

för värmeledning till de nya lokalerna.

Den botaniska institutionen erhöll härigenom ett eget

ändamålsenligt laboratorium. Detsamma var förhållandet

med ämnet bakteriologi, i hvilket nu obligatorisk undervis-

ning meddelades. Det förutvarande botaniska laboratoriet

omändrades till kemiskt laboratorium, så att den kemiska

institutionen nu hade tre laboratorier till sitt förfogande.

Ännu en betydande ökning i sina lokaler erhöll Far-

maceutiska institutet, då Riksdagen 1905 genom beviljande

af ett extra anslag å 9,800 kronor 1
satte institutet i stånd

att dels för sin räkning aptera den af e. o. professorn i kemi

och kemisk farmaci ej längre i anspråk tagna boställsvå-

ningen, belägen en trappa upp åt Vallingatan, dels vid-

taga omfattande förändringar och reparationer af rummen
i nedre våningen åt samma gata. Genom denna utvidgning

tillfördes institutet tvenne laboratorier med vågrum, en för

biblioteket särdeles lämplig lokal, ett styrelse- och kollegiirum

samt ett rum för den teknisk-farmaceutiska samlingen.

De af institutet 1906 disponerade lokalerna voro föl-

jande. En hörsal, fem öfningslaboratorier för kemi och ke-

misk farmaci, ett öfningslaboratorium för botanik och farma-

kognosi (på samma gång inrymmande den botanisk-farma-

kognostiska samlingen), ett öfningslaboratorium för fysik

(äfven inrymmande den fysiska samlingen), ett öfningslabo-

ratorium för bakteriologi, trenne privatlaboratorier för resp.

lärare i kemi, botanik och bakteriologi jämte ett vågrum,

hörande till den förstnämnde lärarens privatlaboratorium,

vidare trenne arbetsrum för assistenter, ett laboratorium för

mera själfständiga arbeten i kemi, ett rum för den kemiska

samlingen (på samma gång preparationsrura för föreläsning-

arna), ett rum för den teknisk-farmaceutiska samlingen, ett

rum för styrelsen, lärarekollegiet och kamreraren samt ett

förvaringsrum för arkivet. Bland de öfriga lokalerna märkas

1 Jämför sid. 606.
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trenne rymliga tamburer, svafvelväterum, ångpannerum (för

utförande af större destillationer), verkstadsrnm för en vakt-

mästare, rymlig vind till förvaring af större förråd preparat,

utensilier m. m. samt nödiga källare och utrymmen för

central-uppvärmningsapparaterna. Dessutom disponerade in-

stitutet tvenne bostadsrum för amanuenserna och ett rum
jämte kök åt en vaktmästare.

*

Apotekaresocieteten, hvilken allt ifrån sitt stiftande

varit bärare af den ärofulla, ehuru betungande plikten af

ett ekonomiskt ansvar för upprätthållande af den farma-

ceutiska undervisningen, hade med 1876 upphört att lämna

vidare bidrag till Farmaceutiska institutets underhåll. Så-

som det heter i direktionens motivering af förslaget till de

nya stadgarna af 1881, »hade societeten därför dock icke

afsagt sig rättigheten och skyldigheten att fortfarande äfven

med penningebidrag i mån af sina tillgångar söka befordra

de farmaceutiska kunskapernas spridande».

Det vackra löfte, som ligger i dessa ord, hafva Apote-

karesocieteten och dess direktion äfven inlöst. En stor del

af de många utvidgningar och förbättringar, som blifvit

vidtagna i undervisningen efter Statens fullständiga öfver-

tagande af densamma, och till dess institutet genom K. stad-

gan af 1901 ställdes i de själfständiga högskolornas led,

skulle sannolikt aldrig hafva kunnat genomföras, såvida ej

institutets styrelse af Apotekaresocieteten i dess helhet eller

af enskilda medlemmar inom densamma funnit ekonomiskt

stöd. Af tillfällen, då Apotekaresocieteten i högre grad trädt

hjälpande emellan, må följande anföras. I maj 1896 beslöt

societeten, på hemställan af Farmaceutiska institutets sty-

relse, en tillbyggnad af laboratorierna för en kostnad af

omkr. 15,000 kronor, och så tillkomna lokaler upplätos ända

till 1902 hyresfritt åt institutet. Åren 1895—1896 anslog

societeten tillsammans 4,000 kronor till anordnande af prak-

tiska öfningar i bakteriologi. Vidare åtog sig societeten år
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1901, efter fastställandet af institutets nya stat, att för insti-

tutets räkning om- och tillbygga ett å dess egendom beläget

hus, hvilket kräfde ej mindre än omkr. 30,000 kronor. För

de härigenom samt de 1896 tillkomna lokalerna uppbär

societeten sedan 1902 visserligen hyresersättning men har

att räkna med den eventualiteten, att Staten måhända ej

kommer att förnya hyreskontraktet.

Societeten har emellertid icke saknat erkännande för

sina ekonomiska uppoffringar. Särskildt då societeten vid

Farmaceutiska institutets öfvertagande af Staten som gåfva

öfverlämnade till institutet all sin för undervisningen vid

läroverket anskaffade lösegendom, hembar Medicinalstyrelsen

societeten »sin varma erkänsla, såväl för ofvan berörda,

frikostiga gåfva och anbud, som för det uppoffrande och

om stort intresse för farmaciens höjande i vårt land vitt-

nande sätt, hvarpå Apotekaresocieteten under en följd af

år i väsentlig mån bidragit att upprätthålla det numera

genom Statsmagternas frikostighet själfständiga läroverket».

Alltjämt har äfven Apotekaresocieteten sedan den tiden

stått i nära beröring med institutet, ty tvenne af societeten

valda ledamöter hade under lång tid säte och stämma i

dess styrelse, och tvenne af dess medlemmar voro fortfa-

rande jämte institutets lärare examinatorer i apotekareexa-

men. Med examensstadgan af 1894 upphörde visserligen

denna examensskyldighet, men ända till 1902 ägde socie-

teten att utse tvenne af sina medlemmar till ledamöter i

Farmaceutiska institutets styrelse. Den från och med 1902

gällande stadgan för institutet bestämmer, att Apotekare-

societeten fortfarande skall till ledamot af institutets styrelse

utse en af sina medlemmar.

*

I anslutning till Farmaceutiska institutets historia skola

vi slutligen nämna de män, hvilka i en eller annan egen-

skap varit eller äro fästa vid institutet eller stått detsamma
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nära. Det torde dessutom vara af intresse att i detta sam-

manhang meddela några biografiska uppgifter om dessa

personers verksamhet i samband med institutet.

Styrelseledamöter förordnade af K. Maj: t

:

*

R. A. Wawrinsky 1902

—

C. W. Sebardt ‘ 1902—
S. Jolin 1902—
N. G. Lagerheim 1902—

Styrelseledamöter valda af Apo telcaresocieteten

:

G. G. Lundberg

A. Pripp

F. M. Ekdahl ...

J. J. Braconier ...

Z. Wikström

C. V. Anderberg
o

E. G. A. Aman...

E. A. Holmström

C. W. Sebardt ...

J. C. G. Piltz ...

R. R. A. Lehman
J. A. G. Murray

A. W. Södermark

1846—1858

1846-1853
1853—1858

1858—1878
1858—1863

1864—1867
1867—1874
1874—1876

1876—1888
1878—1892
1889—
1892—1900
1900—1901

Inspectores eller föreståndare:

C. G. Mosander 1846—1858

C. U. Sondén 1858—1861

S. Stenberg 1861—1863

* Anm. Sedan 1846, då Sundhetskollegium utfärdade stadgar för

Farmaceutiska institutet samt till och med 1901, då K. Maj:t fastställde

ny stadga för detsamma, utgjordes institutets styrelse af lärarne samt

tvenne af Apotekaresocieteten valda ledamöter. Ordförande i styrelsen

var den af lärarne, som af Sundhetskollegium hlifvit förordnad till in-

spektor.
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N. P. Hamberg 1863—1873 samt 1876—1877

O. Th. Sandahl 1873—1876 samt 1877—1894
N. L. Stahre 1894—1903

IP. V. Rosendahl
,
1903—1904

Th. E. Ekecrantz 1904—

Lärare och e. o. professorer i kemi och farmaci:

P. O. Almström 1837 1

N. A. Wilander 1837—1839

N. J. Berlin 1839—1845

C. G. Mosander 1845—1858

C. S. Bl. Lindman 1858—1861

N. P. Hamberg 1861—1873 2

A. J. Wimmerstedt 1873—1874 samt 1876

N. L. Stahre 1874—1875 samt 1877—1903 3

Th. E. Ekecrantz 1903—

Lärare och e. o. professorer i botanik och farmakognosi

:

P. F. Wahlberg 1837—1862

S. O. Lindberg ; 1862—1865 4

O. Th. Sandahl 1865

5

—1876 samt 1877—1894

E. A. Holmström 1876—1877

A. E. T. Källström 1894—1895

H. V. Rosendahl 1895

—

1 Under vårterminen detta år.

* Under läsåret 1872—1873 var Hamberg tjänstledig, och föreläs-

ningarna i kemi nppehöllos nnder tiden af apotekare J. A. Chrysander.

3 Under vårterminen 1903 uppehöllos föreläsningarna i kemisk far-

maci af assistenten vid Farmaceutiska institutet G. Fr. Bergh.
* Höstterminen 1864 var apotekare C. O. Strömholm förordnad att

under Lindbergs tjänstledighet uppehålla föreläsningarna i naturalhistoria

och farmakognosi.
6 Under ledigheten efter Lindberg, som afgick med vårterminen

1866, var apotekare P. A. Malmberg förordnad att leda de botaniska ex-

kursionerna på sommaren detta år.
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Laboratorer:

N. A. Wilander

N. P. Hamberg
S. Stenberg

G. Rollin

A. F. Tillberg

C. J. Waller

N. L. Stahre

1845—1848 1

1849—1854

1854—1857
1857—

1858
1858—

1859
1859—

1873

1873—1877 2

Lärare i fysik och matematik:

1858—1861
1861—1874 3

1875 4—

K. A. Holmgren.

K. A. Ryding

A. L. Billmanson

Lärare i mineralogi och geologi :
5

C. V. Anderberg 1858—1861

Lärare i farmaceutisk författningskunskap

:

C. J. Waller 1860—1873
N. L. Stahre 1873—1874 samt 1876

E. A. Holmström 1874—1875 samt 1877—1885

A. E. T. Källström 1885—1894 samt vårterminen 1896

K. A. Ahlberg 1894—1895 samt från vårterminen 1896

Lärare i teknisk farmaci:

K. A. Ahlberg 1894

—

1 Wilander innehade laboratorsbefattningen till och med hösttermi-

nen detta år.

* Laboratorsbefattningen sammanslogs med lärarebefattningen i kemi

från början af år 1878.

8 Ryding innehade lärarebefattningen i fysik och matematik till

och med höstterminen 1874.

4 Billmanson var biträdande lärare i ämnet höstterminen 1874.
s Läroämnet öfverflyttades 1861 på läraren i kemi.
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Lärare i bakteriologi :

A. K. G. Kuylenstjerna 1897—1905 1

B. Almgren 1906—1907
H. A. Hnss 1907—

Lärare i Jcursen för a/poteJcselever

:

A. K. G. Kuylenstjerna 1902—1905

P. R. Westling 1902—
G. Fr. Bergh 1902—
K. O. H. von Friedrichs 1906—

Assistenter och amanuenser:

J. A. G. Murray, amanuens 1864—1865

N. L. Stahre, » 1865—1867

E. V. Lindewald, » 1867—1868

J. A. Chrysander, » 1868—1873 2

H. G. O. Enell, » 1873—1875

G. T. Carpelan, » 1875—1878, assistent 1878—1880

A. E. T. Källström, assistent 1881—1894

C. T. Setterberg, » 1881—1882

K. F. Berg, » 1883

F. E. Wennersten, » . 1884

K. A. Ahlberg, >
‘ 1885—

A. K. G. Kuylenstjerna, » 1894—1905

P. R. Westling, amanuens 1896—1897, assistent 1897—
G. Fr. Bergh, assistent 1898

—

K. O. H. von Friedrichs, amanuens 1903—1905,

assistent 1906

—

A. A. Ahlqvist, amanuens 1903—1907,

dessutom extra assistent höstterminen 1907

A. J. L. Liljedahl, amanuens 1905—1907

1 Kuylenstjerna innehade lärarebefattningen till och med höstter-

minen detta år.

1 Under doktor N. P. Hambergs tjänstledighet 1872—1873 uppe-

höllos föreläsningarna i kemi af apotekare J. A. Chrysander.
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C. E. Lundström, amanuens 1907

—

E. Öhrström, » 1908

—

Från år 1837, då Farmaceutiska institutet trädde i

verksamhet till år 1894, hafva följande apotekare varit

examinatorer i apotekareexamen.

I egenskap af instruJctionsapoteJcare

:

C. E. Åkerström 1837—1847

F. R. Kindstrand 1847—1874

J. C. G. Piltz 1875—1892 1

B. E. G. C. Reuterskiöld 1893—1894

Utsedda af Apotekaresocieteten

:

P. O. Almström

J. M. Engström

K. Fr. Thedenius ..

C. A. Schmidt

G. M. J. A. Richter

G. R. Nordgren

U. A. Boberg

J. W. Pripp

J. A. Ahlström

E. A. Holmström ..

J. R. Wimermark ..

J. A. Chrysander ..

1837—1839
1839—1844 samt 1848—1850

1844—1848

1850—1857

1857—1858

1858—

1859 samt 1861—1862

1859—

1861 samt 1867—1868
1862—1863

1863—1867
1868-1876

1876—1886

1886—1894

Tjänstemän

:

N. J. Göransson, sekreterare och kamrerare 1902

W. Sebardt, sekreterare 1903

—

G. Fr. Bergh, kamrerare 1903

—

K. A. Ahlberg, bibliotekarie 1902

—

1 Jämlikt bestämmelserna för farmacie studiosiexamen af d.
B
/8 1880

samt Farmaceutiska institutets stadga af d.
2*/u 1901 skola de apoteks-

elever, hvilka ämna aflägga farmacie kandidatexamen, undergå praktiska

prof i recepturgöromål för instruktionsapotekaren.
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R. A. Wawrinsky, medicine doktor, medicinalråd, är

sedan 1902 förordnad af K. Maj:t att vara ordförande i

styrelsen för Farmaceutiska institutet.

C. W. Sebardt är innehafvare af hofapoteket Lejonet

i Stockholm. Han var af Apotekaresocieteten utsedd till

ledamot af institutets styrelse åren 1876— 1888 och är sedan

1902 af K. Maj:t utsedd vice ordförande i styrelsen för

Farmaceutiska institutet. Varmt intresserad för institutets

utveckling har Sebardt i sin egenskap af Apotekaresocie-

tetens ordförande gjort mycket godt för läroverket, då det-

samma varit i behof af ekonomiskt stöd. Under kampen
för införande af mogenhetsexamen såsom kompetensvillkor

för inträde å apotek, bidrog hans fasta och målmedvetna

hållning i hög grad till denna frågas lyckliga lösning.

S. Jolin är medicine och filosofie doktor samt e. o. pro-

fessor i kemi och farmaci vid Karolinska institutet. Han
förordnades af K. Maj:t 1902 till ledamot af Farmaceutiska

institutets styrelse.

N. G. Lagerheim, filosofie doktor och professor i bota-

nik vid Stockholms högskola, innehar sedan 1902 förord-

nande af K. Maj:t såsom ledamot af styrelsen för Farma-

ceutiska institutet.

G. G. Lundberg innehade apoteket Morianen i Stock-

holm och var under åren 1846—1858 af Apotekaresocieteten

utsedd till ledamot af institutets styrelse.

A. Pripp, som innehade apoteket Enhörningen i Stock-

holm, var åren 1846—1853 äfven han af Apotekaresocieteten

utsedd till ledamot af Farmaceuiiska institutets styrelse.

F. M. Ekdahl innehade apoteket Ugglan i Stockholm

och var åren 1853—1858 af Apotekaresocieteten utsedd till

ledamot af institutets styrelse.

J. J. Braconier innehade apoteket Svanen i Stock-

holm och var åren 1858— 1878 af Apotekaresocieteten ut-

sedd till ledamot af Farmaceutiska institutets styrelse.
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Braconier, som alltså en lång följd af år stod i intim be-

röring med institutet, intresserade sig lifligt för detsamma

och verkade ifrigt för införande af examensrätt samt för

Statens fullständiga öfvertagande af undervisningen till apo-

tekareexamen.

Z. Wikström innehade apoteket Gripen i Stockholm

och var åren 1858—1863 ledamot af Farmaceutiska insti-

tutets styrelse.

C. V. Anderberg innehade apoteket Ugglan i Stock-

holm. Han ifrade mycket för införande af ämnena mine-

ralogi och geologi i undervisningen vid institutet och var

själf förordnad till lärare i dessa ämnen under åren 1858

—

1861. Han erhöll jämte apotekare F. R. Kindstrand i upp-

drag att uppgöra förslag till ordnande af det laboratorium,

som skulle inredas för institutets räkning i Apotekaresocie-

tetens nyinköpta hus vid Rörstrandsgatan 20 (numera Vallin-

gatan 20). Jämte apotekare C. S. Bl. Lindman och docent

K. A. Holmgren väckte han år 1858 förslag om, att inträdes-

examen skulle fordras för vinnande af inträde vid Farma-

ceutiska institutet. Anderberg var af Apotekaresocieteten

utsedd till ledamot af Farmaceutiska institutets styrelse åren

1864—1867 samt verkade med energi och framgång för

införande af examensrätt vid institutet.
o

E. G. A. Aman innehade apoteket Gripen i Stockholm

och var af Apotekaresocieteten utsedd till ledamot af Farma-

ceutiska institutets styrelse åren 1867— 1874.

E. A. Holmström är innehafvare af apoteket Enhör-

ningen i Stockholm. Han var åren 1868—1876 af Apote-

karesocieteten utsedd till examinator i apotekareexamen och

åren 1874—1876 dess representant i Farmaceutiska institu-

tutets styrelse. Läsåret 1876—1877 uppehöll Holmström

lärarebefattningen i naturalhistoria . och farmakognosi samt

var åren 1874—1875 samt 1877—1885 förordnad som lärare

i författningskunskap vid institutet. Vid Apotekaresociete-

tens årssammankomst i september 1895 gjorde Holmström

framställning om, att societeten skulle anslå nödiga medel

Farmaciens historia. 32
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för anordnande af undervisning i bakteriologi vid Farma-

ceutiska institutet, hvilket societeten biföll. Genom gåfvor

af värdefull bakteriologisk litteratur till institutet har Holm-
ström ytterligare gjort sig förtjänt om den bakteriologiska

undervisningen.

J. C. G. Piltz innehade instruktionsapoteket Nord-

stjärnan i Stockholm och var i sin egenskap af instruktions-

apotekare examinator i apotekareexamen åren 1875—1892.

Han var af Apotekaresocieteten utsedd till ledamot af Far-

maceutiska institutets styrelse åren 1878—1892 och visade

under denna tid vid flera tillfällen varmt intresse för insti-

tutet. Piltz möjliggjorde införandet af de praktiska öfnin-

garna i fysik, därigenom att han de första åren, de existe-

rade, försträckte institutet nödiga medel för aflönande af

den vid dessa öfningar anställda assistenten. I egenskap af

instruktionsapotekare hade han åren 1881—1892 att pröfva

den praktiska dugligheten hos dem, som ämnade undergå

farmacie studiosiexamen vid Farmaceutiska institutet.

R. R. A. Lehman är innehafvare af apoteket Ugglan

i Stockholm. Redan åren 1889—1901 af Apotekaresociete-

ten vald till ledamot af institutets styrelse, utsågs Lehman

äfven 1901, då institutet erhöll ny stadga, af societeten till

dess representant i styrelsen för Farmaceutiska institutet.

Lehman har alltid intresserat sig för institutet och hade

1896 samt 1902 i uppdrag af Apotekaresocieteten att jämte

professor L. Stahre och apotekare A. Murray öfvervaka de

då för läroverkets räkning pågående tillbyggnaderna af

undervisningslokalerna.

J. A. G. Murrat är innehafvare af apoteket Svanen i

Stockholm och var läsåret 1864—1865 anställd som ama-

nuens i kemi vid Farmaceutiska institutet. Han utsågs

1892 af Apotekaresocieteten till ledamot af institutets sty-

relse och innehade detta förtroendeuppdrag till och med

vårterminen 1900. Murray hyste stort intresse för läro-

verket och var åren 1896 och 1902 jämte professor L.

Stahre och apotekare A. Lehman utsedd att öfvervaka de
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byggnadsarbeten, hvilka dessa år pågingo för institutets

räkning.

A. W. Södermark är innehafvare af apoteket Hvita

Björn i Stockholm och var 1900—1901 af Apotekaresocie-

teten utsedd till ledamot af Farmaceutiska institutets styrelse.

C. G. Mosander 1 var professor vid Karolinska institutet

och efterträdde 1845 N. J. Berlin såsom lärare i kemi och

farmaci vid Farmaceutiska institutet. Redan från början af

sin verksamhet vid institutet arbetade Mosander energiskt

på att åt läroverket skapa en mera tryggad ställning. Han
blef 1846 institutets förste inspektor, sedan hans och Apo-

tekaresocietetens gemensamma sträfvan krönts med fram-

gång, så att institutet erhållit af K. Maj:t sanktionerad

stadga. Mosander kvarstod som inspektor och lärare till

hösten 1858, då han afgick med döden.

Såsom inspektor och lärare utöfvade Mosander ett ofant-

ligt stort inflytande på den farmaceutiska undervisningens

utveckling. Redan 1855 framlade han förslag till anord-

nande af ett eget laboratorium för de farmacie studerande

och den förbättring i institutets ekonomi, som uppnåddes

1858, var grundad på hans 1856 framlagda förslag till ny

stat för läroverket. »Genom skärpta fordringar såväl i exa-

men som vid apoteksvisitationerna», säger C. V. Anderberg

i sin minnesteckning öfver Mosander 2
,

»har han icke obe-

tydligt lyftat yrket. Genom det nit och den verksamhet

han visat för det Pharmaceutiska institutets framgång och

organisation har han förvärfvat sig rättmätiga anspråk på
idkarnes af detta yrke tacksamhet». I Apotekaresocietetens

årsberättelse för 1859 heter det om honom: »Han utöfvade

1 Mosander antogs till elev å apoteket Ugglan i Stockholm 1812

och aflade farmacie studiosiexamen 1817 men begynte 1819 studera me-

dicin samt blef 1825 kirurgie magister. Han blef adjunkt vid Karolinska

institutet 1829 och utnämndes år 1836 till professor vid samma läroverk.
2 Farmaceutisk tidskrift 1861.
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under hela senare hälften af sitt lif ett märkligt inflytande

på hvarje del af farmacien, ej blott på dess studium utan

äfven på apotekareyrket i allmänhet. Farmacien i vårt land

har med honom förlorat sitt säkraste stöd, sin kunnigaste

och verksammaste befordrare. Han var som forskare och

lärare den mest samvetsgranne, och egde vid uttalande af

sina åsikter och under sina föreläsningar en klarhet och

tydlighet, som få, på samma gång han härmed förenade

ett utmärkt språk och ett flytande framställningssätt. —
Måhända var han i sin vetenskap sin samtids ypperste före-

läsare».

C. U. Sondén var medicinalråd och innehade 1858—
1861 förordnande såsom inspektor för Farmaceutiska insti-

tutet. Under sin korta tid som inspektor visade han ett

varmt intresse för institutets angelägenheter. Förslaget att

öfverflytta examensrätten i apotekareexamen från Karolinska

till Farmaceutiska institutet framkom under denna tid. Ett

förslag, att utvidga undervisningen vid institutet och ut-

sträcka lärokursen till tvåårig, försvarades varmt af Sondén

i Sundhetskollegium, och då detsamma föll igenom, afgick

han från sin befattning såsom institutets inspektor.

S. Stenberg var kirurgie magister, då han åren 1854

—1857 innehade förordnande som laborator vid Farmaceu-
o

tiska institutet. Ar 1858 blef Stenberg professor vid Karo-

linska institutet och innehade åren 1861—1863 förordnande

som inspektor för Farmaceutiska institutet. Han inlade så-

som inspektor stor förtjänst om tillkomsten af den byggnad,

i hvilken institutet ännu till stor del är inrymdt, samt ord-

nade jämte doktor N. P. Hamberg undervisningslokalerna

därstädes. Härom heter det i Apotekaresocietetens årsbe-

rättelse för 1864: »Societeten står i största förbindelse till

f. d. inspektor Sten Stenberg, som med ovanlig sakkunskap,

nit och omtanke varit serdeles verksam, dels vid ritningars

uppgörande, dels under arbetets utförande».

Under Stenbergs tid som inspektor blef 1862 nytt för-

slag till stat för institutet inlämnadt till Sundhetskollegium
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jämte begäran, att Staten skulle fullständigt öfvertaga under-

visningen vid institutet.

Stenberg förenade såsom lärare humanitet med mång-

sidiga kunskaper samt ägde stor förmåga att vid undervis-

ningen skilja hufvudsak från bisak.

N. P. Hamberg aflade apotekareexamen 1838 samt in-

köpte apoteket Hjorten i Stockholm 1839, bvilket apotek

han innehade till 1850. Under den tid Hamberg var inne-

hafvare af apoteket, idkade han medicinska studier och

aflade medicine licentiatexamen 1848. Efter att påföljande

år hafva vunnit medicinsk doktorsgrad, förordnades han

1849 till laborator i kemi vid Farmaceutiska institutet

men afgick från denna befattning redan 1854. Hamberg
förordnades 1861 till lärare i kemi och farmaci vid insti-

tutet samt 1863 till inspektor för läroverket. Han afgick

från dessa båda befattningar år 1873 men innehade ännu

en gång 1876—1877 förordnande som inspektor för insti-
o

tutet. Ar 1875 utnämndes Hamberg till rättskemist med
titeln professor.

Jämte professor Stenberg erhöll Hamberg i uppdrag

att ombesörja inredandet af undervisningslokalerna i insti-

tutets år 1863 färdiga nybyggnad, hvilket uppdrag han

fullgjorde till allmän belåtenhet. Han inlade stor förtjänst

om att förskaffa institutet examensrätt, och förslaget till

1867 års examensstadga är uppgjordt af honom.

»Med jämnmod och ihärdighet», heter det i L. Stahres

minnesteckning öfver honom 1
,

»förde han striden om upp-

rätthållande af en god undervisning med ytterligt knappt

tillmätta penningemedel. Han var en faderlig vän för sina

lärjungar och ej få voro de, som han med lock och pock

dref till studier, hvilka han i många fall personligen ledde

och öfvervakade». — »Såsom lärare i kemi vid Farmaceu-

tiska institutet förvärfvade han genom sitt flärdfria väsen,

sin plikttrohet, vänfasthet och välvilja i ovanligt hög grad

kamraters och lärjungars aktning och tillgifvenhet».

1 Svensk farmaceutisk tidskrift 1902.
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Att Hamberg efter sin afgång från det läroverk, han

i så många år tillhört, ännu i ovanligt hög grad intresserat

sig för detsamma, därom vittnar den donation af 10,000

kronor, som efter hans död tillföll Farmaceutiska institutet,

samt donationen å 10,000 kronor till Schéelefonden, hvars

afkastning hvart tredje år utdelas af institutet.

O. Th. Sandahl, som var medicine doktor, blef 1873

e. o. professor vid Karolinska institutet men förordnades

redan 1865 på hösten till lärare i naturalhistoria och farma-

kognosi vid Farmaceutiska institutet samt år 1873 därjämte

till inspektor för detsamma. Med afbrott för läsåret 1876
—1877 innehade han bägge dessa befattningar till sin död

1894. Sandahl, hvars verksamhet som inspektor inföll vid

den tidsperiod, då frågan om Statens fullständiga öfver-

tagande af Farmaceutiska institutet var brännande, inlade

stor förtjänst om det lyckliga realiserandet af detta önske-

mål. Det var han, som uppsatte den skrifvelse, genom
hvilken institutets styrelse som en nödhjälp och under vissa

förutsättningar accepterade det Nordenskiöldska förslaget att

sammanslå Farmaceutiska institutet med en del öfriga hög-

skolor i Stockholm till en enda högskola.

Då Apotekaresocieteten 1875 vägrade att efter år 1876

lämna vidare bidrag till Farmaceutiska institutets upprätt-

hållande, och institutets styrelse med anledning häraf begärt

ökadt anslag på ordinarie stat, men regeringen det oaktadt

endast framställde proposition till Riksdagen om det förut-

varande anslagets beviljande på extra stat, afsade sig San-

dahl både sin befattning som inspektor och som lärare vid

institutet.

I en minnesteckning öfver honom af L. Stahre heter

det: 1 »Under sin långa tjenstgöring vid Farmaceutiska in-

stitutet lyckades han i ovanligt hög grad tillvinna sig sina

lärjungars sympatier, tians älskvärdhet och goda lynne,

hans lifliga af en och annan anekdot eller lyckad ordvänd-

ning kryddade föredrag, hans omfattande beläsenhet och

1 Nordisk farmaceutisk tidskrift 1894.
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lifliga intresse för allt som låg inom naturvetenskapernas

råmärken och äfven utom dessa, förvärfvade honom till-

gifvenhet, aktning och förtroende. Beundransvärd var hans

uthållighet i arbetet och icke ens en hårdt bruten hälsa och

försvagade krafter hindrade honom att uppfylla sina plikter

som lärare.

Såsom föreståndare för Farmaceutiska institutet för-

värfvade han sig i lika hög grad lärarnes tillgifvenhet och

vänskap. Äfven i den mest lifliga debatt förlorade han icke

sitt jämnmod och goda lynne, utan sökte alltid att med fin

takt och grannlagenhet sammanjämka stridiga meningar.»

Som en gärd af aktning och erkännande åt den af-

hållne vännen och läraren hafva Farmaceutiska institutets

lärare samt forna lärjungar insamlat medel till ett större

porträtt i olja af Sandahl, hvilket nu pryder Farmaceutiska

institutets styrelse- och kollegiirum.

N. L. Stahre är innehafvare af apoteket Leoparden i

Stockholm. Efter att under sin studietid vid Farmaceutiska

institutet hafva varit anställd som amanuens i kemi läs-

åren 1865—1867, förordnades Stahre 1873 till laborator och

lärare i författningskunskap vid institutet, hvilken senare

befattning han innehade läsåret 1873—1874 samt året 1876.

Han förordnades därefter år 1877 till lärare i kemi och far-

maci, med hvilken befattning äfven laboratorstjänsten blef

förenad vid 1878 års reglering af institutets stat. Redan
1874—1875 hade han emellertid under doktor A. J. Wim-
merstedts tjänstledighet uppehållit föreläsningarna i kemi

och farmaci. Efter att 1883 hafva blifvit utnämnd till ordi-

narie lärare med professors titel förordnades Stahre 1894

därjämte till föreståndare för Farmaceutiska institutet. Från

dessa båda befattningar afgick han först i september 1903.

Stahre inlade som laborator stor förtjänst om de prak-

tiska öfningarna i oorganisk analys, livilka öfningar han

äfven som lärare i kemi ägnade ett varmt intresse.

Redan innan han blifvit förordnad till föreståndare,

tog Stahre flera initiativ, som afsågo införande af förbätt-
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ringar i undervisningen vid institutet och nedlade, drifven

af sitt varma intresse för institutet, hela sin energi på
genomförandet af dem.

Det var hans förtjänst, att de mikroskopiska öfningarna

redan 1881 kunde taga sin början, samt att de praktiska

öfningarna i fysik, införda i undervisningen på förslag af

major A. Billmanson, kunde begynna 1887. Bestämmelsen

af år 1880 angående farmacie studiosiexamens afläggande

vid Farmaceutiska institutet föranledde Stahre att ifrågasätta

ändrade föreskrifter äfven för apotekareexamens afläggande.

Institutets styrelse uppdrog åt honom att utarbeta ett för-

slag härutinnan. Detta blef färdigt och inlämnadt till Medi-

cinalstyrelsen år 1883. Två år senare framlade Stahre ett

annat förslag, som afsåg reformering äfven af studieord-

ningen vid institutet, hvilken åtgärd föranledde Medicinal-

styrelsen att återremittera ofvannämnda examensförslag till

Farmaceutiska institutets styrelse, på det att de bägge för-

slagen skulle, få undergå behandling i samband med hvar-

andra. Som resultat häraf framgick ett förslag, äfven det

utarbetadt af Stahre, hvilket resulterade i 1894 års förän-

drade föreskrifter för studierna och för apotekareexamens

afläggande vid institutet. I samband med dessa ändringar

i undervisningen införde Stahre ämnet teknisk farmaci i

densamma.

Apotekaresocieteten hade vid årssammankomsten 1895

på förslag af apotekare E. A. Holmström fattat beslut om
att anslå 3,000 kronor till anordnande af bakteriologiska

öfningar vid Farmaceutiska institutet och samtidigt erbjudit

sig att hyresfritt upplåta lokal för dessa öfningar i ett hus

å gården i societetens egendom vid Vallingatan. Stahre,

som till fullo uppskattade det frikostiga anbudet, föreslog

emellertid, att societeten därjämte skulle föranstalta om en

påbyggnad af de dåvarande kemiska laboratorierna med en

våning, hvarigenom plats skulle kunna beredas ej endast

för de bakteriologiska utan äfven för de botanisk-mikrosko-

piska och fysiska öfningarna, hvilka hittills ej försiggått i
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egna laboratorier. Sedan Apotekaresocieteten fattat beslut

i enlighet med detta förslag, blef arbetet utfördt på som-

maren 1896.

Stahre, som många gånger fått erfara, huru olämpligt

det var, att Farmaceutiska institutet subordinerade under

ett administrativt ämbetsverk, hade som önskemål uppställt

institutets skiljande från Medicinalstyrelsen. Detta önske-

mål uppnådde läroverket äfven genom stadgan af d.
22/n

1901, till hvilken Stahre, på anmodan af institutets styrelse,

hade utarbetat det grundläggande förslaget.

De två sista åren af sitt föreståndareskap ägnade Stahre

åt genomförandet af de förändringar i institutets organisa-

tion, som blef en nödvändig följd af ofvannämnda stadga.

Han uppgjorde därjämte plan för de nya laboratorierna för

kemi, botanik och bakteriologi, hvilka tillfördes institutet

år 1902.

Stahre erhöll sistnämnda år privilegium å apoteket

Leoparden i Stockholm men förordnades dock af K. Maj:t

att till hösten 1903 vara föreståndare för Farmaceutiska

institutet.

H. V. Rosendahl är apotekare och medicine doktor

samt utnämndes 1895 till lärare i botanik och farmakognosi

och 1901 till e. o. professor i ämnet vid Farmaceutiska in-

stitutet. Läsåret 1903—1904 innehade han förordnande

som föreståndare för institutet. Rosendahl har nedlagt ett

synnerligen förtjänstfullt arbete på att åt institutet anskaffa

och ordna en botanisk-farmakognostisk samling, hvilken

också för närvarande torde intaga rangplats såsom en af

de förnämsta existerande. 1 Han har i tryck utgifvit »Läro-

bok i farmakognosi» 1897 samt »Lärobok i botanik» 1903,

1 Uti den botaniska samlingen märkas flera exsickatverk af kryp-

togama växter, ett större fanerogamherbarium af in- och utländska växter,

ett »herbarium pharmaceuticum», Fristedts fasciklar, ett morfologiskt

herbarium för undervisning i morfologi samt tentamens- och examinations-

herbarier. Vidare märkas en samling botaniska mikropreparat, en sam-

ling mikrofotografier och mikroskopiska teckningar afsedda för undervis-
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hvilka båda arbeten användas såsom läroböcker vid Farma-

ceutiska institutet.

Th. E. Ekecrantz, apotekare och filosofie doktor, var

på vårterminen 1896 en kortare tid förordnad såsom extra

assistent vid institutet och förordnades 1903 på hösten så-

som e. o. professor i kemi och kemisk farmaci samt ut-

nämndes 1904 till e. o. professor i dessa ämnen vid Farma-

ceutiska institutet. Han är dessutom sedan 1904 af K. Maj:t

förordnad till föreståndare för Farmaceutiska institutet. På

ett synnerligen förtjänstfullt sätt har Ekecrantz ledt arbetet

med de betydande utvidgningar och omändringar af insti-

tutets lokaler, som ägt rum under åren 1904, 1905, 1906

och 1907, hvilka möjliggjorts genom besparingar å termins-

och kursafgifter samt med stöd af ett af 1905 års Riks-

dag å extra stat beviljadt anslag, stort 9,800 kronor. Eke-

crantz erhöll år 1906 i uppdrag att såsom Sveriges repre-

sentant närvara vid den VI internationella kongressen

för tillämpad kemi, som då hölls i Rom. Då behofvet af

Farmaceutiska institutets omorganisation gjort sig mer och

mer gällande, väckte Ekecrantz under 1907 förslag om åt-

gärders vidtagande för att få ett nytt tidsenligt institut till

stånd. Institutets styrelse, som gillade de anförda synpunk-

terna, ingick kort därefter till K. Maj:t med anhållan att

erhålla anslag för åvägabringande af utredning i berörda

ningen i växtanatomi. Närmare 1,000 plåtar för anatomiska skioptikon-

demonstrationer fullständiga slutligen den botaniska samlingen.

Den farmakognostiska samlingen omfattar mer än 11,600 nummer.

Växtriket är bär representeradt af 2,036 ocb djurriket af 47 arter. Af de

förra finnas i afrundade tal 800 exsickater, 760 spritpreparat och 4,800

droger. Bland specialsamlingar märkas en af professor N. F. Hambeeg

under åren 1843— 1847 upprättad »Medicinsk Pharmaceutisk-Drogue-

Samling», omfattande 337 nummer, en samling af 108 kinesiska droger,

tre tentamens- och examinationssamlingar, med tillsammans 740 nummer,

samt en för det mikroskopiska laboratoriearbetet afsedd samling sprit-

preparat, bestående af 460 nummer. Till den farmakognostiska samlingen

höra dessutom omkring 2,600 mikropreparat, 1,700 mikrofotografier samt

860 mikroskopiska teckningar.
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fråga, hvilken framställning af K. Maj:t bifölls. Sedan sty-

relsen uppdragit åt Ekecrantz att tillsammans med af K.

Öfverintendentsämbetet utsedd arkitekt utarbeta ett preli-

minärt förslag till nybyggnad, har arbetet numera fortskridit

så långt, att skisseradt förslag föreligger.

Ekecrantz har utgifvit »Kort lärobok i organisk kemi»

1906 och »Den kemiska forskningens historia» 1907, hvilka

båda arbeten användas såsom läroböcker vid Farmaceutiska

institutet.

P. O. Almström innehade apoteket Hjorten i Stockholm

och var den, som först anställdes såsom lärare i farmaceutisk

kemi vid institutet, hvilken befattning han innehade vår-

terminen 1837. Åren 1837—1839 var Almström af Apote-

karesocieteten utsedd till examinator i apotekareexamen.

Som lärare utmärkte han sig för sitt lättfattliga och intres-

santa föredrag. Almström utgaf till undervisningens tjänst

år 1841 en lärobok i farmaci, »Apotekarekonstens elementer».

N. A. Wilander var medicine doktor och adjunkt vid

Karolinska institutet. Han efterträdde Almström höstter-

minen 1837 som lärare i kemi och farmaci vid Farmaceu-

tiska institutet, hvilken befattning han innehade till och

med vårterminen 1839. Åren 1845—1848 var Wilander

förordnad till laborator i kemi vid institutet.

N. J. Berlin, den fräjdade vetenskapsmannen, var pro-

fessor i Lund och sedermera generaldirektör i Sundhets-

kollegium. Under sin tjänstgöring såsom adjunkt vid Karo-

linska institutet var Berlin åren 1839—1845 äfven anställd

som lärare i kemi och farmaci vid Farmaceutiska institutet.

Det var Berlin, som först möjliggjorde anordnandet af prak-

tiska öfningar i kemi för de studerande vid institutet genom
sitt erbjudande att hösten 1843 i Karolinska institutet kost-

nadsfritt handleda ett så stort antal elever som möjligt i

kvalitativ analys.



508

C. S. Bl. Lindman, som under några år var innehaf-

vare af apoteket Kronan i Stockholm, blef sedermera kontroll-

direktör vid K. Myntverket. Han var läseåren 1858—1861

förordnad till lärare i kemi och farmaci vid Farmaceutiska

institutet och väckte år 1858 jämte apotekare C. V. Ander-

berg och docent K. A. Holmgren förslag om införande af

inträdesexamen för vinnande af inträde vid institutet. Han
ifrade mycket för den reformering af undervisningen, som
afsåg studietidens utsträckande till två år, men som stran-

dade på grund af motstånd från Sundhetskollegii sida.

Lindman afgick med anledning häraf från sin befattning

såsom lärare vid institutet.

A. J. Wimmerstedt var medicine doktor, då han läs-

året 1873—1874 samt året 1876 innehade förordnande som

lärare i kemi och farmaci vid Farmaceutiska institutet.

Han utnämndes 1883 efter professor N. P. Hamberg till

rättskemist med titel professor.

P. F. Wahlberg var filosofie och medicine doktor

samt professor vid Karolinska institutet. Wahlberg var den

förste, som innehade lärarebefattningen i naturalhistoria och

materia medica vid institutet. I ett kvartsekel eller från

1837 till hösten 1862 verkade Wahlberg som lärare vid

institutet. Han var en framstående vetenskapsman och ut-

öfvade under sin långa lärareverksamhet ett betydande in-

flytande på den farmaceutiska undervisningen i Sverige

samt stod troget vid C. G. Mosanders sida under dennes

sträfvan att bereda institutet en mera själfständig ställning.

S. O. Lindberg var medicine doktor och innehade under

läsåren 1862—1865 förordnande såsom lärare i natural-

historia och materia medica vid Farmaceutiska institutet.

A. E. T. Källström var innehafvare af apoteket Lejo-

net i Eskilstuna. Han var assistent i kemi och farmaci vid

Farmaceutiska institutet åren 1881—1894 och erhöll, efter

att sommaren 1881 med understöd af statsmedel hafva stu-
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derat hos F. A. Fliickiger i Strassburg, tillika i uppdrag att

leda de då med höstterminen införda praktiska öfningarna

i botanisk mikroskopi vid institutet. Källström innehade

läsåren 1885—1894 samt vårterminen 1896 dessutom för-

ordnande såsom lärare i farmaceutisk författningskunskap

och förordnades läsåret 1894—1895 under ledigheten efter

professor O. Th. Sandahl till lärare i botanik och farmakognosi

vid Farmaceutiska institutet efter att förut under kortare

perioder hafva uppehållit samma tjänst. Källström, som vid

sin afgång från institutet sökte och erhöll privilegium å det

nyinrättade apoteket Lejonet i Eskilstuna, var en intresserad

och dugande lärare med ovanligt klart och redigt framställ-

ningssätt. Han var därför mycket uppburen af sina lär-

jungar. Till institutets tjänst utgaf Källström 1894 jämte

C. F. V. Schimmelpfennig »Författningar m. m. angående

apoteksväsendet i Sverige».

C. O. Strömholm aflade apotekareexamen 1862 och var

höstterminen 1864 under S. O. Lindbergs tjänstledighet för-

ordnad att uppehålla föreläsningarna i naturalhistoria och

materia medica vid Farmaceutiska institutet.

P. A. Malmberg, som vid vårterminens slut 1865 aflade

apotekareexamen, erhöll förordnande att under påföljande

sommar leda de då flitigt besökta botaniska exkursionerna

i Stockholmstrakten. Lärarebefattningen i naturalhistoria

och farmakognosi var nämligen vakant under denna tid.

G. Rollin, kirurgie kandidat, var läsåret 1857—1858

förordnad till laborator vid Farmaceutiska institutet.

A. F. Tillberg var adjunkt vid Karolinska institutet

och innehade 1858—1859 förordnande som laborator vid

Farmaceutiska institutet.

C. J. Waller innehade apoteket Hjorten i Västerås,

innan han ägnade sig åt lärareverksamhet. Efter att 1857

hafva försålt detta apotek, idkade han på sommaren 1859
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studier vid C. R. Fresenii laboratorium i Wiesbaden och erbjöd

sig efter hemkomsten att inreda det kemiska laboratorium,

som för Farmaceutiska institutets räkning skulle anordnas

i Apotekaresocietetens hus vid Rörstrandsgatan (numera

Vallingatan). Hans erbjudande mottogs med tacksamhet af

Apotekaresocieteten och arbetet bedrefs under Wallers led-

ning så skyndsamt, att de praktiska öfningarna redan i

november kunde taga sin början. Han erhöll samma höst

förordnande som laborator vid institutet, hvilken befattning

han innehade till hösten 1873. Waller var åren 1860—1873

äfven lärare i farmaceutisk författningskunskap vid Farma-

ceutiska institutet. Jämte doktor N. P. Hamberg och pro-

fessor S. Stenberg ordnade han år 1863 de nya kemiska

laboratorierna vid Farmaceutiska institutet.

Waller, som besatt stor arbetsförmåga, var en ovanligt

skarpsinnig och samvetsgrann analytiker och gjorde, under

den tid han var laborator, Farmaceutiska institutet kändt och

aktadt genom sina arbeten. Han var dessutom en skicklig,

välvillig och tålmodig lärare. På grund af dessa egenskaper

var han ovanligt omtyckt af sina lärjungar. Bland kam-

rater, vänner och lärjungar till honom insamlades efter hans

död medel till resande af en enkel minnesvård å hans graf

på nya kyrkogården i Stockholm, och af öfverskottet från

denna insamling bildades en fond, »Jakob Wallers minne»,

hvars afkastning årligen utdelas såsom stipendium åt en

af Farmaceutiska institutets lärjungar.

K. A. Holmgren var docent vid K. artillerihögskolan

och innehade läsåren 1858— 1861 förordnande såsom lärare

i fysik och matematik vid Farmaceutiska institutet. Han
var 1858 jämte apotekarne C. V. Anderberg och Bl. Lind-

man förslagsställare, då det gällde införandet af inträdes-

examen som villkor för inträde vid institutet.

K. A. Ryding var löjtnant, då han 1861 erhöll förord-

nande som lärare i fysik och matematik vid Farmaceutiska
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institutet, hvilken befattning han innehade till och med
år 1874. Ryding befordrades 1882 till generalmajor och

kallades samma år till chef för landtförsvarsdepartementet.

Han utsågs 1873 till ledamot af den kommitté, som erhöll

i uppdrag att utreda frågan om möjligheten af ett samman-

slående al Farmaceutiska institutet med Krigshögskolan,

Teknologiska institutet, Skogsinstitutet och Landtmäteri-

skolan i Stockholm. Ryding var en framstående lärare,

som, samtidigt med att han ställde ganska stora fordringar

på sina lärjungar, i hög grad ägde förmåga att vinna deras

sympatier.

A. L. Billmanson är öfverste i armén och lärare i

fysik vid Farmaceutiska institutet. Etter att redan 1867

hafva haft ett kortare förordnande såsom lärare under

kapten K. A. Rydings tjänstledighet, förordnades Billmanson

höstterminen 1874 till biträdande lärare och 1875 till

lärare i fysik och matematik vid Farmaceutiska institu-

tet, hvilken befattning han sedan dess innehaft till båtnad

för läroverket. Billmanson väckte 1883 förslag om, att

undervisningen i fysik vid institutet borde stödjas af prak-

tiska öfningar i ämnet och erhöll 1886 i uppdrag af insti-

tutets styrelse att uppgöra plan för dessa öfningar, hvilka
4

vårterminen 1887 äfven togo sin början. För underlättande

af dessa öfningar utarbetade han åren 1894—1895 den

»Handledning vid praktiska öfningar i fysik», hvilken allt-

sedan dess varit till största nytta för undervisningen.

K. A. Ahlberg är apotekare och förordnades till assi-

stent i kemi och farmaci 1885 samt i fysik 1887. Han är

tillika lärare i farmaceutisk författningskunskap vid institutet

sedan 1894, med afbrott för vårterminen 1896, och i tek-

nisk farmaci sedan 1894. Han är dessutom bibliotekarie

vid institutet sedan 1902. Ahlberg har utgifvit »Farma-

ceutisk teknik» 1899 och jämte C. F. V. Schimmelpfennig
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»Författningar m. m. angående apoteksväsendet i Sverige»

1903. Båda dessa arbeten användas såsom läroböcker vid

Farmaceutiska institutet.

A. K. G. Kuylenstjerna, apotekare och filosofie doktor

(Heidelberg), är föreståndare för kemisk-bakteriologiska labo-

ratoriet vid Stockholms vattenledningsverk. Han var åren

1894— 1896 förordnad till assistent i botanik och farma-

kognosi samt innehade åren 1896—1905 förordnande såsom

assistent i kemi och farmaci vid Farmaceutiska institutet.

Kuylenstjerna var därjämte anställd som extra lärare i bak-

teriologi åren 1897—1905 och innehade åren 1902—1905

förordnande såsom lärare vid kursen för apotekselever vid

Farmaceutiska institutet. Han var vårterminen 1902 under

1 72 månad förordnad att under den ordinarie lärarens

ledighet uppehålla undervisningen i kemi vid institutet.

B. Almgren, civilingenjör, var läsåret 1906—1907 an-

ställd såsom extra lärare i bakteriologi vid Farmaceutiska

institutet.

H. A. Htjss, apotekare och filosofie doktor (Ziirich) är

sedan höstterminen 1907 förordnad till extra lärare i bak-

teriologi vid Farmaceutiska institutet.

P. R. Westling, apotekare och filosofie kandidat, var

under sin studietid amanuens i botanik och farmakognosi

läsåret 1896—1897 samt förordnades 1897 till assistent i

dessa ämnen vid Farmaceutiska institutet. Han innehar

sedan 1902 tillika förordnande såsom lärare i kursen för

apotekselever vid institutet. Westling har jämte G. Fr.

Bergh, A. Blomquist och T. Delphin 1904 utgifvit »Kom-

mentar till svenska farmakopén» (Ed. VIII), hvilken använ-

des i undervisningen vid Farmaceutiska institutet.

G. Fr. Bergh är apotekare och filosofie doktor (Mar-

burg). Han förordnades 1898 till assistent i kemi och kemisk
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farmaci och innehar sedan 1902 tillika förordnande såsom

lärare i elevkursen vid Farmaceutiska institutet; dessutom

är han sedan 1903 institutets kamrerare. Bergh innehade

en kortare tid höstterminen 1902, hela vårterminen 1903

samt kortare perioder åren 1905 och 1906 förordnande att

under den ordinarie lärarens ledighet uppehålla föreläsning-

arna i kemi och kemisk farmaci vid institutet. Jämte

A. Blomquist, T. Delphin och R. Westling har han 1904

utgifvit »Kommentar till svenska farmakopén» (Ed. VIII),

hvilket arbete användes vid undervisningen vid institutet.

K. O. H. von Friedrichs, apotekare, var under sin

studietid vid Farmaceutiska institutet amanuens läsåren

1903— 1905 och är sedan 1906 förordnad till lärare vid

elevkursen samt till assistent i kemi och farmaci.

E. V. Lindewald var under sin studietid vid institutet

anställd som amanuens i kemi läsåret 1867-—1868.

J. A. Chrysander är innehafvare af apoteket Hjorten

i Örebro. Han tjänstgjorde såsom amanuens i kemi vid

institutet läsåren 1868—1873 samt förordnades under doktor

N. P. Hambergs tjänstledighet läsåret 1872— 1873 att uppe-

hålla föreläsningarna i kemi vid Farmaceutiska institutet.
o

Aren 1886—1894 var Chrysander, som då innehade apoteket

Vasen å Djurgården i Stockholm, utsedd till examinator i

apotekareexamen af Apotekaresocieteten.

H. G. O. Enell är innehafvare af apoteket Örnen i

Stockholm. Han tjänstgjorde under sin studietid vid insti-

tutet såsom amanuens i kemi läsåret 1873—1875. Hans

1880 utgifna arbete, »Framställning och pröfning af de

skandinaviska farmakopéernas preparater», var på sin tid

till stort gagn för de studerande vid Farmaceutiska in-

stitutet.

G. T. Carpelan var innehafvare af apoteket Kronan

i Linköping. Han antogs 1875, då ännu elev vid institutet,

till amanuens och innehade, efter att hafva aflagt apotekare-

Farmaciens historia. 33
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examen, förordnande som assistent i kemi och farmaci åren

1878—1880. Assistentbefattningen i kemi, den första be-

fattningen af detta slag vid institutet, inrättades 1878. Car-

pelan, hvilken alltså var den förste assistenten vid institutet,

lämnar såsom sådan efter sig minnet af en intresserad och

dugande lärare.

C. T. Setterberg är apotekare och filosofie doktor

(Jena) samt handelskemist i Stockholm. Han var 1881—
1882 anställd som assistent i kemi vid Farmaceutiska in-

stitutet.

K. F. Berg var apotekare och tjänstgjorde under sin

elevtid vid Farmaceutiska institutet såsom assistent i kemi

året 1883.

F. E. Wennersten är innehafvare af apoteket i Malm-

berget. Han var under sin studietid vid Farmaceutiska

institutet assistent i kemi året 1884.

A. A. Ahlqvist, apotekare, var såsom elev vid insti-

tutet amanuens i botanik och farmakognosi läsåren 1903

—

1905 samt efter aflagd apotekareexamen amanuens i kemi

och kemisk farmaci åren 1905—1907. Höstterminen 1907

var Ahlqvist förordnad såsom extra assistent i kemi.

A. J. L. Liljedahl, apotekare, var under sin studietid

vid institutet amanuens i botanik och farmakognosi läs-

åren 1905—1907.

C. E. Lundström, farmacie kandidat, är sedan höst-

terminen 1907 anställd som amanuens i botanik och farma-

kognosi vid institutet.

E. Öhrström, farmacie kandidat, är sedan vårterminen

1908 anställd såsom amanuens i kemi och kemisk farmaci

vid institutet.

C. E. Åkerström innehade åren 1831— 1847 instruktions-

apoteket Nordstjärnan på arrende och var under denna tid

i egenskap af instruktionsapotekare examinator i apotekare-

examen.
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F. R. Kindstrand innehade instruktionsapoteket Nord-

stjärnan i Stockholm och var i sin egenskap af instruktions-

apotekare examinator i apotekareexamen åren 1847—1874.

Jämte apotekare C. V. Anderberg fick han sig anförtrodt

att uppgöra plan för de undervisningslokaler, som 1859

blefvo inredda för institutets räkning i societetens egendom

vid Rörstrandsgatan 20 (numera Vallingatan 20).

B. E. G. C. Retjterskiöld innehar privilegium å in-

struktionsapoteket Nordstjärnan i Stockholm och var i egen-

skap af instruktionsapotekare examinator i apotekareexamen

åren 1892—1894. I egenskap af instruktionsapotekare har

han sedan 1892 haft att pröfva den praktiska dugligheten

hos dem, som ämna undergå farmacie kandidatexamen.

J. M. Engström innehade apoteket Kronan i Stockholm

och var 1839—1844 samt 1848—1849 af Apotekaresocieteten

utsedd till examinator i apotekareexamen.

K. Fr. Thedenius, den framstående botanikern, var

som innehafvare af apoteket Korpen utsedd af Apotekare-

societeten till examinator i apotekareexamen för åren 1844

—1848.

C. A. Schmidt var innehafvare af apoteket Kronan i

Stockholm och utsågs för åren 1850—1857 af Apotekare-

societeten till examinator i apotekareexamen.

G. M. J. A. Richter innehade apoteket Morianen i

Stockholm och var 1857—1858 af Apotekaresocieteten ut-

sedd till examinator i apotekareexamen.

G. R. Nordgren innehade apoteket Morianen i Stock-

holm och var 1858—1859 samt 1861—1862 af Apotekare-

societeten utsedd till examinator i apotekareexamen.

U. A. Boberg innehade apoteket Engeln i Stockholm

och var åren 1859— 1861 samt åren 1867—1868 af Apote-

karesocieteten utsedd till examinator i apotekareexamen.

J. W. Pripp, som ett par år innehade apoteket Enhör-



516

ningen i Stockholm, var 1862—1863 af Apotekaresocieteten

utsedd till examinator i apotekareexamen.

J. A. Ahlström var innehafvare af apoteket Korpen i

Stockholm och utsågs äfven han till examinator i apotekare-

examen af Apotekaresocieteten för åren 1863— 1867.

J. R. Wimeemaek var innehafvare af apoteket Korpen

i Stockholm och utsågs åren 1876—1886 af Apotekaresocie-

teten till examinator i apotekareexamen.

N. J. Göransson är kamrerare i Amorteringsfonderna

för apoteksprivilegier samt Apotekarekårens lifränte- och

pensionskassa. Han var under år 1902 förordnad såsom

sekreterare och kamrerare vid Farmaceutiska institutet.

W. Sebardt, juris kandidat och auditör, är sedan 1903

förordnad såsom Farmaceutiska institutets sekreterare.



XVII.

Insamling och odling af medicinalväxter samt
kultivering af blodiglar.

Insamlingen och odlingen af medicinska örter räknar

i Sverige sina anor från den kristna tidens början. I äldre

tider såg folket nämligen i präster och munkar sina

bästa läkare, och talrika voro de vildt växande örter,

hvilka af dessa insamlades och nyttjades såsom läkemedel.

I klosterträdgårdarna odlade man också ej endast köks-

och prydnadsväxter utan äfven mindre vanliga inhemska

läkedomsörter, hvarjämte åtskilliga utländska sådana blefvo

införda och acklimatiserade. Sedan klostren ej längre exi-

sterade, torde odlingen af medicinalväxter i hög grad hafva

minskats. Munkarnes lärdomar kvarlefde dock hos allmogen,

hvilken dels för eget behof insamlade läkedomsörter dels

afyttrade sådana till kryddkrämarne, hvilka, innan apotek

något allmännare blifvit inrättade, voro de, som egentligen

idkade försäljning af droger.

Redan i början på 1600-talet synas myndigheterna hafva

haft blicken öppen för vikten af att riktiga och goda droger

tillhandahölles allmänheten, och s. k. »kryddeproberare»

blefvo tillsatta, hvilka ägde att utöfva kontroll öfver krydd-

krämarnes handel med specerier och medicinalörter. 1

1 Enligt protokollet d.

2

/6 i Stockholms tankebok för 1620 blefvo

Donatus Teuthsman och Friedrich Deutrich denna dag konfirme-

rade såsom »apothekare och kryddeproberare».
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Äfven sedan apotek blifvit inrättade i Stockholm, ansåg

öfverståthållaren det vara nödigt tillse, att dessa voro för-

sedda med »upriktiga och goda droger», på samma gång

han sökte uppmuntra apotekarne till anskaffande af inhemsk

vara. Redan 1668, alltså ganska långt innan de första medi-

cinalordningarna blefvo utfärdade, erhöll nämligen doktor

O. Bromelius förordnande af öfverståthållaren att hafva

uppsikt öfver apoteken samt att tillika i egenskap af stadens

»herborist» lära apotekarne, äfvensom »quinspersoner att

känna de gräs och örter, som hos oss växa, att de kunna op-

hemtas». Enligt hans egen utsago förrättade han tvenne som-

rar denna syssla, tills »örterna blefwo dem nogsamt kunnoge».

1

Medicinalordningarna af 1688 uppställde sedermera

äfven såsom ett önskemål, att »de medicamenter, som nu

med omkostnad och risico ifrån främmande land inbringas

och eljest här i landet wäxa och til fångs äro, måtte här

anskaffas och elaboreras, och så framt af wåre inqvilinis

kunde finnas några succedanea i stället för andra simplicier

ifrån vidt belägne orter hit förskrifne, skulle derigenom

omkostnaden besparas och landets egna wahror cultiveras».

I följd häraf ålades apotekarne att årligen anskaffa »färska

och här i landet växande rötter, kryddor, blomster och frön

i rättan tid om året, då de äga sin största kraft». Colle-

gium medicum anbefalldes äfven tillse, »huruledes botani-

cum studium här hemma i landet tilfyllest excoleras kan

och de personer därtil befordras, som til sådant fallne äro

och medicinae practicse med örters tilskaffande kunde han-

den räckia».

Mot slutet af 1600-talet synes man också hafva börjat

intressera sig för odling af medicinalväxter. Sålunda finner

man Urban Hj^erne hafva varit betänkt på att i medi-

cinskt syfte anlägga en trädgård i närheten af det kemiska

laboratorium, han inrättat på Kungsholmen i Stockholm.

Huruvida denna trädgård verkligen kom till stånd, kan

1

Ol. Schwartz Tal om naturalhistoriens upphö f och framsteg i

Sverige i K. Vetenskapsakademien d.
8
/9 1790.
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dock icke med säkerhet afgöras. Måhända är det denna an-

läggning, som omnämnes i Collegii medici protokoll d.
18

/9

1699, hyari det heter: »Oplästes herr Falcks supplique,

hwaruti han anhåller om någon hielp til en horti botanici

inrättande. — Resolverades det honom gifves af fisco col-

legii ett hundrade daler kopparmynt, hvaremot han anmodas

at giöra et herbarium vivurn til Collegium».

Först under midten af 1700-talet finner man emellertid

att verksamma åtgärder vidtogos i syfte att uppmuntra till

en allmännare inhemsk odling af medicinalväxter.

Med anledning af den vid riksdagen 1740—1741 väckta

frågan om tullfrihet för apoteken infordrade »Cammar-

Oeconomie och Commercie deputationens utskott» af Colle-

gium medicum en förteckning »på de här i riket befindt-

liga samt till medicamenter tjenliga örter». D. 14A 1741

blef äfven en dylik förteckning af kollegium lämnad till

riksdagen. I denna voro särskildt de örter framhäfda, hvilka

ej kunde anskaffas af apotekarne utan svårighet, emedan

de dels förekommo i mindre mängd eller af allmogen sällan

insamlades dels stundom slogo fel. I sammanhang därmed

yttrade kollegium äfven såsom sin tanke, att »gerna skulle

apothecarene se om af höga vederbörande sådan anstalt

gjordes, att de stode till fångs här hemma, hvilket lättast

kunde skie på det sättet om publicum bestode en botanicus,

som alla åhr reste omkring i vissa provincier och när han

först uptäckt, hvilka örter finnas, äfven underviste vissa

personer om them huru the borde i rättan tid samlas, ränsas,

torkas, och på bästa sättet handteras och förvaras, att the

sedan af apothecarene ifrån vissa orter och ställen erhållas,

hvartill nu så mycket bättre lägenhet är som riket sjelf

äger en af de största botanici i Europa, nemligen Dr Lin-

néus, hvilken emot viss bestådd pension åhrligen gerna

skulle sig sådan möda åtaga och riket förmodligen märckelig

nytta skaffa, så i anseende till medicamenter, som färgerier

etc., warandes altid en förmåhn för apothecarene att slippa

förskrifva örter utifrån. Apothecarene hafva visserligen
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åhrligen budit till at här hemma fortplanta åtskilliga örter,

men icke så kunnat komma det till väga, som de åstundat,

dehls för det att trädgårdsmästarene här äro så skamlöst

dyra, ej heller är hwar apothecares lägenhet att sjelf hafwa
trädgård och hafwa sedan 1710 ej heller fådt fattigt folck

att skaffa de vildt växande örter, då liksom ett skrå af

sådant folck utdödde».

Redan 1741 hade Linné till vetenskapsakademiens hand-

lingar inlämnat en »Uppsats på de medicinalväxter som i

apotheken förvaras och hos oss i fäderneslandet växa», och

sedan han med anledning af kollegii ofvannämnda förslag

företagit sina berömda forskningsresor genom några af de

sydligare svenska länen, utgaf han 1753 en disputation,

benämnd »Plantse officinales», i hvilken han söker bevisa

möjligheten af att i Skåne odla ej mindre än 55 officinella

växter.

Intresset för kunskapen om de svenska medicinalväx-

terna och andra i ekonomiskt hänseende viktiga örter fann

ny näring genom det betänkande af d.
ls
/z 1745, som den

s. k. sparsamhetskommission inlämnade till K. Maj: t »om

hämmande af den här i landet inritade öfverflödiga con-

sumtion af Thée, Caffe och Chokolade». På grund af kom-

missionens hemställan erhöll nämligen Collegium medicum

genom K. brefvet d.
2% 1745 befallning såväl att infordra

uppgifter från provinsialläkarne om de i resp. distrikt före-

kommande växter, hvilka kunde vara användbara såsom

njutnings- eller läkemedel, som ock att sedermera efter sam-

råd med universitetens medicinska fakulteter genom tryckta

beskrifningar göra allmänheten bekant med örternas utseende

och egenskaper samt »således gifva anledning till deras

wedertagande och bruk i stället för thée, caffe och cho-

kolade».

På denna K. skrifvelse afgaf kollegium d.
2
/e 1746 ett

svar, i hvilket det bland annat heter, att »när frågan är

om sådant, som tjenar till helsans conservation och åtskil-

liga sjukdomars botande, så är ingen tvifvel att många
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växter finnas, hvilka taga priset af de utländska. Sådana

påtager sig gerna Collegium att utnämna och att visa det

svenska krydder tjena bäst för svenskt folk, emedan man
då kan hafva afseende på de sjukdomar, som mäst äro

gängse i wårt nordiska climate. Hvad caffe och chokolade

vidkommer, så h afver collegium hittils intet funnit af sven-

ska växter, som kunde likna dem eller på något sätt före-

slås i deras ställe».

Att K. Maj:t emellertid icke lät sig nöja härmed, fram-

går af K. brefvet d. V7 1746, däri det heter: »Men, som
I derhos underdånigst hemställen, om de inländska växter,

som tjenligast pröfvas till helsans bibehållande och der-

jemte intet äro osmakelige, måge göras kunnige, så länder

Eder härmed till nådigt svar det hafven I att låta kund-

göra de svenska växter, hvilka I finnen kunna brukas i

stället för the och caffe».

På grund af detta K. bref utkom sedermera Collegii

medici kungörelse 1746, »Om thet missbruk och öfverflöd

som The och Caffe drickandet är underkastat samt anvis-

ning på svenska örter at bruka i stället för the».

Frågan om de svenska medicinalväxterna omfattades

under hela den senare hälften af 1700-talet med stort in-

tresse såväl inom apotekare- som läkarekretsar, och man
hoppades, genom omsorgsfullare insamling af vildt växande

medicinalväxter samt ökad odling af andra dylika, kunna

inskränka eller rent af förekomna import af vissa sådana

växter. Detta intresse tog sig uttryck i fortsatta bemödanden

i skilda delar af landet att anlägga medicinalträdgårdar för

apotekens behof, och det var ej sällsynt, att ortsmyndig-

heterna, då apoteksprivilegier beviljades, kostnadsfritt upp-

läto jord till plantering af medicinalväxter.

Äfven regeringen visade förståelse för denna kulturella

sträfvan. Sålunda infordrade K. brefvet d.
21

/7 1747 Collegii

medici förslag, »på hvad sätt apothekarne måtte kunna till-

hållas, att icke vidare, såsom härtill skett, låta utifrån in-

komma sådana örter, som landet dels af sig sjelft fram-
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bringar, dels här kunna sås, planteras och växa eller sådana

composita, som i lika godhet med de utländska kunna här

tillredas». Såsom det verksammaste medlet att nå detta

mål, hemställer kollegium i sitt svarsutlåtande härå, »om
icke den kunde ihågkommas med någon belöning, som kan

uppvisa i sin trädgård någon stor qvantitet växande af dy-

lika örter, såsom lavendel, fenkol, rosemarin, scordium eller

fläderträ». 1

Då apotekarne i Stockholm 1752 i enlighet med Riksens

ständers beslut befriades från erläggande af konsumtions-

accis och extra licens för alla utifrån inkommande medici-

nalier, förordnades vidare, att denna befrielse ej skulle till-

lämpas på sådana växter, som dels redan funnos vildt väx-

ande i riket dels genom odling kunde med tiden erhållas,

och hvilka apotekarne, sedan nödig tid lämnats dem att

anlägga planteringar, likväl fortfore att införskrifva från

utlandet.

Sedan yttrande infordrats från Apotekaresocieteten i

Stockholm, inlämnade Collegium medicum d.
17
/a 1753 till

K. Maj:t en uppgift på de vegetabilier, »som till apothequens

behof uti nog tillräcklig myckenhet här i riket finnas och

ej från fremmande orter behöfva införskrifvas samt hvilka

genom planteringars inrättande med tiden här hemma kunna

frambringas». Förteckningen upptager ej mindre än 189

inhemska och 90 utländska medicinalväxter.

I sammanhang härmed föreslog kollegium äfven, att

apotekarne borde betala konsumtionsaccis för vildt växande

och allmänt planterade inhemska växter men befrias från

denna afgift för sådana, som icke allmänt förekommo utan

särskildt måste planteras, samt proponerade vidare, att

något premium borde utfästas »till att hugna dem som

hafva hug att påtaga sig sådan möda och omkostning, som

i två eller tre år föga lärer kasta af sig». K. Maj:t biföll

denna kollegii hemställan, »samt ville till Collegii omsorg

1 Collegii medici protokoll d.
ls

/8 1747.
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och verkställighet det öfverlämna». Äfven landshöfdingarne

fingo befallning att, hvad på dem ankomme, befordra an-

läggandet af medicinalträdgårdar.

Då 1763 en historie naturalis och farmacie professor

anställdes i Collegium medicnm, upptog hans instruktion,

utom skyldigheten att undervisa apotekseleverna angående

»hvart och ett enkelt medikament, huruvida det finnes i

riket samt kan kultiveras och sättet att frambringa sådana

väster», äfven åliggandet »att till Collegium medicum in-

lemna hvad han genom sin uppmuntran och correspondens

med apothekarne till inrikes medicinalväxters uppodling

kunnat uträtta».

Vid riksdagen 1771 blef frågan om medicinalträdgårdars

anläggande ännu en gång föremål för Ständernas pröfning.

Genom utdrag ur ekonomi-, förordnings- och kommerse-depu-

tationens protokoll blef nämligen Collegium medicum an-

modadt att infordra Apotekaresocietetens i Stockholm ytt-

rande öfver kammarherre F. H. Bttrenskölds »förslag till

befordran af sådana medicinal- och färgväxters samlande

och cultiverande i riket som nu för tiden utifrån införskrif-

vas, men dock här växa i landet och tåla dess climat».

I sitt yttrande i frågan framhöllo emellertid apotekarne,

»huru svårt det fölle societeten att i fall af missväxt,

blifva försedd med sådana medicinalier, som väl merendels

trifvas här, men stundom lida af wårt hårda climat, om
de till införsel alldeles skulle förbindas». Sedan det där-

jämte blifvit upplyst, att stora partier medicinalväxter

numera producerades för apotekens behof inom landet,

afböjde kollegium det tillämnade förbudet mot införsel

af växtdroger samt den likaledes för apotekarne påtänkta

förpliktelsen att till visst pris köpa inhemsk vara men till-

styrkte tullfrihet för export samt exportpremie för inrikes

samlade eller odlade medicinalväxter.

Det rådande intresset för befordran af inhemsk odling

af medicinalväxter tog äfven sig uttryck i Collegii medici

instruktion af d.
29

/t 1774, enligt hvilken det ålåge kolle-
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giurn tillhålla apotekarne att hvar på sin ort anlägga träd-

gårdar för plantering af sådana växter, som å apoteken

behöfdes färska. I synnerhet borde detta ske i rikets södra

provinser samt här till sådan utsträckning, att äfven öfriga

apotek i landet kunde blifva försedda med tillräckligt för-

råd växtdroger.

K. brefvet d.
24
/io 1776, som stadfäste ny medicinal-

taxa, uppdrog sedermera åt kollegium »att på alt möjeligt

sätt uppmuntra apothequarne att anlägga trädgårdar till

såväl in- som utländske medicinalväxters planterande, hvar-

igenom mycken besparing uti införskrifningen af medicina-

lier kunde vinnas». Vid anläggning af apotek sökte kolle-

gium äfven mången gång betinga dess innehafvare lämplig

trädgårdstomt af vederbörande kommun.

*

Det är ett vackert vitsord professor O. E. A. Hjelt
lämnar apotekarekåren i Sverige, då han säger: »Jag kan

icke heller underlåta att påpeka ett förhållande, som under

sysselsättning med detta ämne särskildt öfverraskat mig,

och det är att den svenska apotekarekonsten mer än i något

annat land sedan långa tider ådagalagt ett varmt och lef-

vande intresse för naturhistorisk forskning», och vidare:

»flera bland dess idkare hafva gjort sig förtjänte och be-

märkte som framstående vetenskapsmän på botanikens om-

råde». 1

Redan före den store Linnés tid hade detta natur-

vetenskapliga intresse hos en och annan apotekare tagit sig

ett praktiskt uttryck i form af medicinalväxtodling, men
först den store mästarens inflytande gjorde, att denna be-

römvärda sträfvan tog sådan fart, att under seuare hälften

af 1700-talet en ej obetydlig del af de för apotekens behof

nödiga växtdrogerna kunde frambringas inom landet.

1

Skrifvelse 1896 till Apotekaresocietetens direktion med anledning

af dess skrifvelse till Hjelt efter utgifvandet af hans stora verk, Svenska

och Finska Medicinalverkets historia.



525

Ett stort antal apotekare hafva på detta område gjort

sig förtjänta. En framstående plats bland dem intager

apotekaren i Mariestad S. J. Runneblad, som i sin träd-

gård, hvilken på 1760-talet synes hafva omfattat flera stads-

tomter, producerade en stor mängd droger såsom af Arnica,

Althsea, Betonica, Cochlearia, Hyssopus, Lavandula, Melissa,

Mentha, Ruta, Salvia, Scorzonera och Teucrium. Icke mindre

förtjänst om medicinalväxtodlingen inlade samtidigt apote-

karen i Malmö P. M. Kjellström, hvilken såväl inom lan-

det som till Köpenhamn från sin plantage afyttrade stora

partier växtdroger, såsom Flores Chamomillse romanse,

Centaurii minoris och Lavanduke; Herbse Meliloti, Scordii

och Stramonii; Radices Angelicse, Cichorii och Scorzonerse;

Semina Cardui Marise och Coriandri. 1 Kjellström hade åren

1754—1776 uppdragit 5,485 skålpund fläder, 1,700 skålpund

lavendel, 1,075 skålpund altea och 1,321 skålpund koriander. 2

För insamlande af vildt växande örter hade han inöfvat en

mängd fattigt folk på landet.

Båda dessa apotekare blefvo af Collegium medicum
d.

16
/9 1762 föreslagna »till erhållande af något hederstecken

för deras arbete i pharmaceutiken».

Bland apotekarne i landsorten märkas ytterligare J. Fer-

ber, som vid Agerum, utanför Karlskrona, redan 1711 an-

lade en trädgård af ej mindre än 8 tunnlands areal, där han,

utom vanliga orangeri- och prydnadsväxter, i främsta rummet

odlade sådana växter, såväl inhemska som utländska, som
o

ägde medicinsk användning. Ar 1739 odlades där ej mindre

än 400 växtformer

3

,
öfver hvilka han samma år från trycket

med Carl von Linnés tillhjälp utgaf en förteckning under

namn af Hortus agerumensis. Vidare må nämnas G. A.

1 E. G. Lidbeck8 tal, Om planteringar, d.
8
/i 1766.

2 M. B. Stvederus

,

Svensk hortikultur i forna dagar. Svenska Träd-

gårdsföreningens tidskrift 1881— 1882.

8 J. F. Sacklén, Sveriges apotekarehistoria, samt M. B. Swederus,

Svensk hortikultur i forna dagar. Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift

1881—1882.
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Wichland, Alingsås, C. L. Lokk, Uppsala, J. H. Grapen-

giesser, Jönköping, Fr. Bräsch, Karlskrona, C. M. Rydell,

Eksjö, C. F. Bergh och A. Fastberg, Ystad, samt P. Sjö-

qvist, Landskrona, hvilka alla odlade medicinalväxter. 1

Främsta rummet mot slutet af 1700-talet intog Daniel
Berzelitjs i Jönköping, om hvilken det anföres, att han i

sin plantering odlade ej mindre än några och sjuttio olika

medicinalväxter. Från 1795 t. o. m. 1799 hade han pro-

ducerat 2,867 skålpund torkade örter och extrakt af dessa

samt af vildt växande örter insamlat 3,787 skålpund. Under
år 1799 kunde han försälja omkring 50 skålpund af honom
själf odlad rabarberrot. 2 Till belöning och uppmuntran för

sin sträfvan att gagna det allmänna bästa erhöll Berzelius

genom K. brefvet d.
27
/io 1801 ett årligt understöd af 50

dal. smt., så länge han innehade apoteket i Jönköping.

Ej endast apotekarne i landsorten vinnläde sig emeller-

tid om odling af moderväxter till droger, utan äfven apo-

tekarne i hufvudstaden beflitade sig härom. Enligt till

Collegium medicum 1768 inlämnade specificerade uppgifter

hade P. Chr. Schultzen sedan 3 till 4 år tillbaka för sitt

apoteks behof odlat 178 medicinalväxter. Dessutom hade

H. Schultz H:son odlat 124, C. J. Salberg 91 och J. C.

Georgii 60 olika dylika för sina apoteksbehof. J. Scharen-

berg hade samlat 61 och J. M. Wirrwachs 55 inhemska

medicinalväxter. I sin relation till riksdagen 1769 vitsordar

äfven professor P. J. Bergius ofvannämnda apotekares nit

i berörda hänseende.

Äfven andra än apotekare sysslade emellertid på 1700-

talet med odling af medicinalväxter. Sålunda omnämnes en

magister Chr. Lunell i Kristianstad, som invid trivialskolan

därstädes hade anlagt en botanisk trädgård och i denna

1
Tli. M. Fries, Om tekniska och medicinalväxters odling. Landt-

bruksakademiens handlingar och tidskrift 1890.

2 Inrikes tidningen år 1800 N:o 5 samt Collegii medici protokoll

d.
21

/8 1800.
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dref odling af medicinalväxter 1
. Stadsläkaren i Karlshamn

L. Gistrén nedlade äfven mycken möda på anläggandet af

en trädgård för odling af officinella växter. I botaniska

trädgården i Lund odlades med framgång åtskilliga medi-

cinalväxter, exempelvis Atropa, Helleborus, Veratrum, Gly-

cyrrbiza, Asarum, Physalis, ocb prefekten för densamma,

historie naturalis professorn E. G. Lidbeck, var genom sin

instruktion ålagd att i Collegium medicum anmäla, hvilka

medicinalväxter ban lyckats acklimatisera och odla.

Då Serafimerlasarettet på 1750-talet inrättades, blef den

till detsamma hörande trädgården tagen i anspråk för od-

ling af medicinal- och prydnadsväxter samt för botaniska

demonstrationer. Denna botaniska trädgård, som existerade

till 1774, då densamma genom K. brefvet d.
29A återbör-

dades till lasarettet, stod i början under öfverinseende af

aktuarien i Collegium medicum, E. Tuvén, tills P. J. Ber-

gitts 1761 utnämndes till innebafvare af den nyinrättade

professuren i naturalhistoria ocb farmaci vid Collegium

medicum, samt som sådan öfvertog ledningen af trädgården

med Tuvén såsom demonstrator. Bland växter, som odlades

i densamma, må nämnas Valeriana oflicinalis, Melilotus

officinalis, Hyssopus officinalis, Salvia officinalis, Cnicus

benedictus, Rheum rhabarbarum och rhaponticum, Mentha

Pulegium, Lavandula Spica, Sambucus Ebulus, Tanacetum

vulgäre, Solanum Dulcamara, Inula Helenium, Datura Stra-

monium, Mirabilis Jalapa, Morus alba, Carduus Marianus,

Calendula officinalis, Hypericum perforatum, Nicotiana pani-

culata och glutinosa samt Papaver somniferum.

2

Flera af apotekarne i Stockholm lämnade bidrag till

trädgårdens underhåll.

Sedan ofvannämnda botaniska trädgård upphört, sak-

nade Stockholm en sådan, tills professor Bergius på egen

bekostnad anlade den s. k. Bergianska trädgården. Särskildt

1 Collegii medici protokoll d.
8
/i 1766.

* Angående denna botaniska trädgårds utveckling se utförligare

O. E. A. Hjelt, Svenska och Finska Medicinalverkets historia III, sid. 642.



intresserad för odling af medicinalväxter, sysselsatte Bergms
sig mycket med försök att acklimatisera äkta rabarber och

lyckades däri så väl, att Collegium medicum kunde intyga,

att densamma i godhet icke stod efter den sibiriska rabar-

bern. Genom K. brefvet d. 23
/4 1 782 förklarade konungen

äfven sitt välbehag öfver den af Bergius anlagda rabarber-

planteringen och anbefallde kollegium tillse, att den sven-

ska rabarbern allt mera måtte komma till användning.

Bergius erhöll frihet »att sjelf, ehvarest han i riket för

godt finner, låta försälja den svenska rhabarbern antingen

hel eller pulveriserad». Sedermera bifölls äfven Bergius’

hemställan till Collegium medicum, att detsamma ville an-

befalla apotekarne, att när Rheum Stockholmense föreskrefs

å ett recept, utländsk vara ej finge expedieras, samt att

rabarbern skulle rekommenderas hos direktionerna öfver

barnhusen, lasaretten och hospitalen samt hos amiralitetet.

När man betänker, med hvilket intresse Bergius om-

fattade odling af medicinalväxter, förefaller det egendomligt,

att K. Vetenskapsakademien, vid det på den Bergianska

donationen grundade experimentalfältet i Stockholms närhet,

icke upplåtit ett särskildt område för denna viktiga gren af

hortikulturen.
*

Under det nittonde århundradet rönte den inhemska

produktionen af medicinalväxter visserligen icke samma

uppmuntran från myndigheternas sida som under 1700-talet,

men att vikten af medicinalväxtodling inom riket dock till

fullo var insedd, framgår af såväl 1799 som 1819 års apo-

tekarereglementen. Det heter nämligen i båda dessa, att

apotekaren borde anmäla, »hvilka medicinalväxter finnas

vildt växande nära den ort, der han vistas och om han till

andra orters förnödenhet kan någon myckenhet deraf samla,

om han har tillfälle till plantagers anläggande af några för

apothek nödiga växter samt, om han kan sådana plantager

efter hand utvidga, så att deraf till flera apotheks behof

något må kunna aflemnas».
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Åtskilliga apotekare hafva äfven ställt sig reglementets

maningsord till efterrättelse och därigenom tjänat ett viktigt

nationalekonomiskt intresse,.

Af 1700-talets män lefde ännu i början på 1800-talet apo-

tekare Fe. Bräsch, som på sin gård Silltorp utanför Karls-

krona ännu 1810 hade en vidsträckt odling af medicinal-

växter. Äfven apotekare C. M. Rydell odlade ännu på 1820-

talet drogväxter vid Eksjö såväl för eget behof, som i ganska

stor utsträckning till afsalu, och A. Fastberg, som efter

C. F. Bergh öfvertog apoteket i Ystad, idkade där odling af

medicinalväxter till omkring år 1805. Det i drogodlingens

historia frejdade namnet P. M. Kjellström i Malmö åter-

finna vi ännu 1803. Efter Kjellström, som afled detta år,

öfvertogs apoteket Fläkta Örn af sonen Magnus Kjellström.

Denne synes i ungefär samma utsträckning som fadren hafva

odlat medicinalväxter. När apoteket 1836 öfvertogs af C. L.

Björkbom, utvidgade denne så betydligt odlingen, att han

försåg ej endast ett stort antal af rikets apotekare med offi-

cinella växter utan äfven afyttrade sådana till drogister i

Köpenhamn och Hamburg. På anmälan af Sundhetskolle-

gium förklarade K. Maj:t genom bref d. 74 1851 sitt välbehag

öfver Björkboms i nämnda hänseende förtjänstfulla verk-

samhet, och då Björkbom 1869 öfverlämnade apoteket till

sin son, A. M. Björkbom, lät Sundhetskollegium genom

länsstyrelsen förklara sin synnerliga tillfredsställelse med
det nit och intresse, han ådagalagt för att främja odlingen

af medicinalväxter.

Apoteket Fläkta Örns i Malmö drogplantage, som redan

på 1850-talet kunde fira sitt hundraårsjubileum, synes under

A. M. Björkboms tid hafva något råkat i lägervall men
arbetade sig åter upp till anseende, sedan P. M. Nordqvist

1882 jämte apoteket hade öfvertagit densamma. Nordqvist,

som redan i Hörby sysslat med odling af medicinalväxter,

kultiverade i Malmö bl. a. Atropa Belladonna, Acorus Cala-

mus, Cnicus benedictus, Digitalis purpurea, Hyssopus offi-

cinalis, Hyoscyamus niger, Levisticum officinale, Mentha

Farmaciens historia. 34
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crispa och piperita, Petroselinum sativum, Ruta graveoleus,

Juniperus Sabina, Datura Stramonium, droggifvande Ver-

bascum-arter ocb Viola tricolor. På utställningen i Köpen-

hamn 1889 ådrog sig Nordqvists samling af växtdroger en

välförtjänt uppmärksamhet af de sakkunnige genom sin

synnerligen utmärkta beskaffenhet. 1

Af öfriga apotekare i landsorten synas naturligt nog

hufvudsakligen de i södra och mellersta delen af riket bo-

satta hafva ägnat sig åt odling af officinella växter i något

större utsträckning. 2

Omkring 1815 skall U. Snellman i Karlshamn hafva

anlagt en vacker plantering af medicinalväxter, hvilken han

dref några år. 3
I Askersund odlade C. F. Hellman 1828 4

bland andra droger äfven Digitalis, ej endast för eget behof

utan äfven till afsalu, och C. G. Andrée i Grenna skall

likaledes omkr. 1843 hafva idkat någon odling af medicinal-

växter. I Kungsbacka odlade L. F. Schöldström vid samma
tid såsom specialitet Inula Helenium och I. Redixg i Ulrice-

hamn Althaea officinalis, Archangelica officinalis, Rheum
1 Th. M. Fries, Tekniska och medicinalväxters odling i Sverige.

Landtbruksakademiens handlingar och tidskrift 1890.

2
I medlet af 1800-talet torde apotekare J. H. Forslicells lilla arbete,

Kort underrättelse om medicinalväxters odling och om Svenska växtdro-

gers insamlingstid, härvid hafva varit till god nytta. Forshaell förklarar

i företalet till sin hok, att ingen dylik skrift förut hlifvit utgifven i

Sverige, men detta är ett misstag, ty redan 1806 hade G. DietricKs,

Anvisning om Trädgårdars förmånliga odlande med apotheksväxter, ut-

kommit i Stockholm, öfversatt af N. Nordqvist. År 1816 utkom också

F. Kinbergs öfversättning från 2:ra danska uppl. af A. C. Wendt, An-

visning att insamla, torka och förvara de i Sverige och Norrige vildt

växande och odlade medicinska växter och växtdelar.

Möjligen torde äfven den tyske trädgårdsmästare H. Jägers arbete

Der Apothekergarten, hafva tjänat till ledning för en och annan vid od-

lingen af medicinalväxter.
3 Enligt J. F. Sacklén.
* Uppgifterna, om hvilka apotekare, som under början och medlet

af 1800-talet sysselsatt sig med odling af medicinalväxter, äro till stor

del hämtade ur de i Medicinalstyrelsens arkiv förvarade visitationsproto-

kollen.
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officinale, Salvia officinalis och Myrrhis odorata. B. T. San-

tesson i Varberg bedref likaledes vid denna tidpunkt odling

af flera medicinalväxter, såsom Cichorium Intybus, Cnicus

benedictus, Colchicum autumnale, Digitalis purpurea, Hysso-

pus officinalis, Inula Helenium, Lavandula vera, Ruta

graveolens och Saponaria officinalis. N. H. Köhn i Hofva
odlade på 1850-talet Cnicus benedictus, Mentha piperita

samt Myrrhis odorata, och vid samma tidpunkt bedref

I. F. Barkman å Lejonet i Malmö en ganska omfattande

drogodling såväl för apotekets behof som till försäljning.

I Landskrona kultiverade L. Kaijser Althsea officinalis,

Archangelica officinalis, Cnicus benedictus, Cochlearia offi-

cinalis, Hyssopus officinalis, Imperatoria Ostruthium, Inula

Helenium, Levisticum officinale, Mentha crispa och Salvia

officinalis. Kaijser försökte sig äfven på att acklimatisera

rabarber och höll härom föredrag å det skandinaviska natur-

forskaremötet i Köpenhamn 1860 samt förevisade samtidigt

opium, som han själf producerat. 1 A. Borg i Ystad kulti-

verade under några år Allium sativum, Althsea officinalis

och Digitalis purpurea samt D. P. von Sydow i Halmstad

Cnicus benedictus, Inula Helenium och Melilotus officinalis.

Undantagsvis finner man, att apotekare i Sveriges nord-

ligare provinser försökt sig på odling af medicinalväxter.

Sålunda anlade J. O. Sellin i Vemdalen (Härjedalen) en

plantering af Artemisia Absinthium, Digitalis purpurea,

Tanacetum vulgäre och Thymus vulgaris, afhvilken plan-

tering han synes hafva skördat någon vinst.

Bland hufvudstadens apotekare synes endast ett fåtal

hafva sysslat med odling af medicinalväxter. Att döma af

Apotekaresocietetens protokoll för 1839 skall apotekaren å

Korpen P. A. Gillberg utanför Stockholm vid Tanto hafva

innehaft en trädgård, i hvilken han med framgång idkat

odling af medicinalväxter. I sin trädgård vid Artillerigatan

kultiverade hans efterträdare, K. Fr. Thedenius, som var

1 A. J. Bruzclius, Sveriges Apotekarehistoria.
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fräjdad som botaniker, åtskilliga drogväxter, till det omfång

det begränsade utrymmet medgaf, däribland Cnicus bene-

dictus, Melilotus officinalis, Mentha crispa och viridis samt

Myrrhis odorata. 1 Thedenius efterträdare å apoteket Korpen,

J. A. Ahlström, skall äfven på 1860-talet under några år

hafva idkat odling af företrädesvis narkotiska medicinal-

växter i en på Ladugårdslandet belägen trädgård. 2

En drogväxt, som under senare hälften af 1800-talet

synes hafva varit föremål för kultivering i ganska stor ut-

sträckning, är Cnicus benedictus. Bland apotekare, som
särskildt sysselsatt sig härmed, må nämnas G. E. Bergh,

Landskrona, J. IL. Liedbergius, Linköping, F. A. Kull,

Båstad, C. F. W. Kolm, Tingsryd, samt C. A. Kinnman i

Björnlunda, hvilken senare dessutom odlade Digitalis pur-

purea och Myrrhis odorata. Ivinnman, som 1867 erhöll

silfvermedalj af Östergötlands hushållningssällskap för ut-

ställning af torkade medicinalväxter samt 1868 silfvermedalj

vid industriutställningen i Stockholm, fick 1870—1871 af

Östergötlands hushållningssällskap i uppdrag att genom resor

i länet söka utbreda kunskap om medicinalväxters och mat-

nyttiga svampars insamling och beredning. 2

Utanför Vimmerby odlade äfven C. A. A. Roswall

på 1870- och 1880-talen Cnicus benedictus till en sådan myc-

kenhet, att årligen stora partier kunde exporteras. Också

Hyoscyamus niger, ILyssopus officinalis, Myrrhis odorata

och Digitalis purpurea voro föremål för en ganska omfat-

tande odling af honom. 3 En ganska betydande odling af

Cnicus benedictus bedrefs likaledes på 1880-talet af H. G. O.

Enell, under den tid han förestod apoteket i Alingsås, men
han uppdrog äfven med framgång Artemisia Absinthium,

Mentha crispa och Coriandrum sativum, hvilken senare lär

hafva gifvit ganska god afkastning. 4 Cnicus benedictus

1 Enligt meddelande af apotekare C. G. H. Thedenius.

* A. J. Bruzelius, Sveriges Apotekarehistoria.
8
Enligt meddelande af C. A. A. Rostvall.

4 Enligt meddelande af H. G. O. Enell.
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odlades dessutom på 1880-talet af A. E. Schröder i Söder-

åkra, hvilken odling dock nedlades efter ett par år. Senare

hade C. G. Kjellin därstädes under några år en försöks-

odling, i hvilken kultiverades Althsea officinalis, Artemisia

Absinthium, Achillea Millefolium, Atropa Belladonna, Datura

Stramonium, Digitalis purpurea, Hyoscyamus niger, Hysso-

pus officinalis, Inula Helenium, Matricaria Chamomilla,

Mentha piperita och Salvia officinalis. 1

En ganska betydande odling af medicinalväxter har

under senare tider bedrifvits vid Floda, utanför Göteborg,

af apotekare C. G. H. Thedenius, som därstädes i större

skala uppdragit Archangelica officinalis, Cnicus benedictus,

Conium maculatum, Datura Stramonium, Digitalis purpurea,

Hyssopus officinalis, Hyoscyamus niger, Levisticum offici-

nale, Melilotus officinalis, Myrrhis odorata, Sambucus nigra,

Tanacetum vulgäre, Thymus vulgaris och Verbascum phlo-

moides. Planteringen, som anlades i början af 1890-talet,

bedrefs under tolf år, men är numera nedlagd, sedan det

visat sig, att densamma på grund af de betydligt stegrade

arbetslönerna ej längre lämnade nödig afkastning.

Det gifves flera exempel på, att äfven andra personer

än apotekare under senare tid gjort sig förtjänte om odling

af medicinalväxter. I början af 1800-talet gjordes på för-

anstaltande af professor K. P. Thunberg försök att i Lill-

Herrdals socken i Härjedalen acklimatisera rabarber. K. Ve-

tenskapsakademien bekostade försöken, och år 1815 kunde

A. Bång, som åtagit sig odlingens utförande, rapportera,

att Rheum undulatum »gått bra till och fått tjock rot»,

hvars värde i terapeutiskt hänseende han ansåg sig kunna

rekommendera. 2

Ett synnerligen framstående rum på den svenska medi-

1 Meddeladt af C. G. Kjellin.

2 M. B. Swederu8, Svensk kortikultur i forna dagar. Svenska Träd-

gårdsföreningens tidskrift 1881— 1882.
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cinalhortikulturens område intager skolföreståndaren J. Hen-
riksson, hvilken sedan lång tid tillbaka gjort sig känd

genom sin nitälskan för spridande af kunskapen om våra

inhemska drogväxters odling och insamling. På ett område
varierande mellan x

/a

—

1 V2 tunnland har Henriksson sedan

1885 odlat betydliga kvantiteter af Artemisia Absinthium,

Cnicus benedictus, Conium maculatum, Datura Stramonium,

Digitalis purpurea, Hyoscyamus niger, Plyssopus officinalis,

Matricaria Chamomilla, Mentha crispa och piperita, Sambucus
nigra och Tanacetum vulgäre och på senare åren äfven

Aconitum Napellus, Acorus Calamus, Allium sativum, Althsea

officinalis, Archangelica officiualis, Arnica montana, Arte-

misia vulgaris, Atropa Belladonna, Cannabis sativa, Coch-

learia officinalis, Colchicum autumnale, Daphne Mezereum,

Foeniculum vulgäre 1

,
Gentiana lutea och purpurea, Humulus

Lupulus, Inula Helenium, Juniperus Sabina, Lavandula

vera, Melilotus officinalis, Myrrhis odorata, Petroselinum

sativum, Pimpinella Anisum, Ribes nigrum, Salvia officinalis,

Saponaria officinalis, Brassica nigra, Solanum Dulcamara,

Taraxacum officinale, Thymus vulgaris samt Verbascum

Thapsus och phlomoides. Henriksson har dessutom anlagt

en försöksodling af tall för insamling af Gemmse Pini.

Vid åtskilliga utställningar såväl i Sverige som i Dan-

mark och Norge har Henriksson erhållit pris för af honom

utställda droger. Många äro de föredrag och föreläsningar,

som Henriksson dessutom hållit i skilda delar af landet

dels på eget initiativ dels härtill anmodad. På uppdrag

af Södermanlands läns hushållningssällskap och Elfsborgs

läns södra hushållningssällskap anordnade han sålunda

under åren 1898—1899 offentliga kurser i kännedom om

medicinalväxter för lärare och lärarinnor vid folkskolan och

höll åren 1901—1902 på uppdrag af Jönköpings läns hus-

hållningssällskap föredrag i samma ämne på omkr. 20 olika

1 Odlingen af fenkål och några andra, livilka ej tillräckligt frodigt

utvecklat nig på grund af klimatet, har afbrutits, då den ej syntes

löna sig.
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platser i länet. Talrika äro äfven de publikationer och uppsat-

ser rörande samma sak, som flutit ur hans flitiga penna. 1

För denna sin fosterlandet gagnande verksamhet har

Henriksson af såväl Apotekaresocieteten som de olika länens

hushållningssällskap erhållit erkännande i form af anslag

för fortsatt verksamhet i samma riktning.

Stor förtjänst om den nationalekonomiskt viktiga medi-

cinalväxtodlingen har också framlidne konsul O. Ekman
inlagt, därigenom att han bekostat den försöksodling i stor

skala af medicinal- och färgväxter som under namn af

Esperanza blifvit anlagd utanför Landskrona, och som på
samma gång äro afsedd att utvecklas till en undervisnings-

anstalt för odling inom landet af sådana växter, hvilka

hafva medicinsk eller teknisk betydelse.

Sedan direktör T. von Post i samråd med professorerna

Th. Fries och M. Elfstrand utarbetat plan för en sådan

odling, har sedan 1906 på en areal af omkring 2 tunnland

1 Dylika af J. Henriksson författade skrifter äro:

Handledning vid insamling oeh förvaring af Sveriges medicinal-

växter. Stockholm 1890.

Handbok i odling och fröinsamling af Sveriges medicinalväxter.

Stockholm 1899.

Bolmörten, dess odling och drog. Stockholm 1902.

Om användningen af Sveriges medicinalväxter. Stockholm 1906.

Uppsatser i periodiska skrifter af samma författare äro:

Om Sveriges medicinalväxter. Tidskriften Signalen 1885.

Insamling af medicinalväxter. Berättelse öfver Älfshorgs läns norra

fröodlingsförenings verksamhet 1886.

Några ord om insamling och odling af Sveriges medicinalväxter.

Tidskriften Landtmannen 1893.

Några ord om insamling och odling af medicinalväxter. Tidskriften

Praktiskt landtbruk 1903.

Sveriges medicinalväxter. Serie af uppsatser från och med 190-4 i

den Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning medföljande bilagan, För

landtmannahem.

Sedan år 1892 en serie uppsatser i Älfshorgs läns hushållnings-

sällskaps tidskrift, afhandlande, Bidrag till kännedom om Sveriges medi-

cinalväxter med särskild hänsyn till deras odling och afkastning.
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planterats ett fyrtiotal medicinal- och färgväxter, hvarjämte

uppfördts en villabyggnad, inrymmande bibliotek, föreläs-

ningssal ocb utställningslokal för de rikhaltiga samlingar,

anstalten skall komma att inrymma, ocb till bvilka redan

omkr. 2,000 nummer blifvit hopbringade af von Post. För-

söksfältets ordnande ocb byggnadens uppförande bar öfver-

vakats af apotekare Hj. Lindström.

Att nyssnämnda försök att åstadkomma en allmännare

kultivering af medicinalväxter inom landet skulle vinna

beaktande i apotekarekretsar, är naturligt. Sålunda beslöt

Farmaceutiska föreningen på oktobersammanträdet 1907

att uppdraga åt tvenne af sina ledamöter 1 att söka åstad-

komma en statistik öfver den årliga förbrukningen af växt-

droger å de svenska apoteken. På grund af en sådan sta-

tistik borde man sedermera kunna bringa till allmännare

kännedom, hvilka drogväxter, som bäst lämpade sig för

odling inom Sverige.

Under det att apotekens behof af i Sverige odlingsbara

medicinalväxter under 1800-talet icke på långt när kunnat

tillgodoses inom landet, synes detta förhållande med afseende

å de inhemska mera ymnigt växande hafva ställt sig gynn-

sammare åtminstone under vissa perioder af 1800-talet.

Härtill kan man sluta sig af de i Farmaceutisk tidskrift på

1860-, 1870- ocb 1880-talen ofta förekommande annonserna

af apotekare, att de hade växtdroger till salu. Några af

dessa apotekare bedrefvo insamling af medicinalväxter i

stor skala.

Ett framstående rum bärutinnan intager C. A. A. Ros-

wall i Vimmerby. Redan 1867 begynte han bedrifva in-

samling af inhemska växtdroger, bvilket efter hand skedde

i allt större skala, så att Roswall, som genom sina agenter

dref denna insamling äfven på långt aflägsna trakter, slut-

1 Dessa voro apotekare K. A. H. Kockum och farmacie kandidat

C. E. Lundström.
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ligen kunde förse en stor del af Sveriges apotekare och

drogister med deras behof af ett fyrtiotal inhemska droger.

Till drogister i Danmark och Tyskland exporterade han

äfven obegränsade kvantiteter af särskildt Cortex Frangulse,

Fructus Juniperi, Gemma Pini, Herba Violse tricoloris,

Lichen islandicus, Lycopodium samt Rhizoma Filicis. Anda
till början af 1890-talet dref Roswall dessa drogaffärer i

stor skala. Dels på grund af hälsoskäl dels äfven med an-

ledning af de höjda arbetslönerna och de ökade svårighe-

terna att erhålla folk till insamlingen har han dock tvingats

att sedermera betydligt inskränka denna sin verksamhet. 1

En omfattande insamling af inhemska drogväxter be-

drefs på 1870-talet och en lång följd af år framåt likaledes

af apotekare J. H. Liedbergius i Linköping.
o

Åtskilliga af landets öfriga apotekare hafva äfven i

större eller mindre utsträckning insamlat medicinalväxter

och drifvit affärer med svenska droger. Dylika apotekare

äro A. Richter, Kalmar 2
,

F. G. Björklund, Strängnäs 2
,

L. C. A. Gauffin, Kristianstad, A. E. Sandberg, Nyköping,

J. P. von Wachenfeldt, Kisa, O. E. Centervall, Båstad,

C. E. Wejdling, Broby, N. L. H. Eneroth, Hvetlanda,

K. L. Hceger, Trelleborg, J. M. Bergman, Ödeshög, P. A.

Westling, Söderåkra, H. M. Lind, Borås, F. C. O. Wollin,

Kalmar, J. C. Indebetou, Avesta, H. G. O. Enell 3
,

J. F.

Stenqvist 4
, J. A. Erikson, C. G. Kjellin 5

,
J. A. Haldin 3

,

farmacie kandidat J. S. N. Eriksson m. fl.

Allt erkännande förtjänar äfven det arbete farmacie

studiosus D. Uhr genom författandet och spridandet af

1 Meddeladt af C. A. A. Roswall.
2 Enligt annons i Pharmaceutisk Tidning för år 1840.

8 Under sitt föreståndareskap för apoteket i Alingsås.

* Såsom tjänstgörande å apoteket Lejonet i Norrköping.
6 Såsom föreståndare för apoteket i Söderåkra.

8 Vid trädgårdsntställningen d. 14 sept. 1906 i Norrköping erhöll

Haldin, som då var föreståndare för apoteket i Åtvidaberg, bland tre

utställare första pris för ett tjugutal torkade växtdroger.
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skrifter nedlade på att utbreda kännedomen om vårt lands

medicinalväxter. 1

Det synnerligen nitiska och förtjänstfulla arbete skol-

föreståndaren J. Henkiksson allt sedan 1885 nedlagt i

samma syfte är redan nämndt i samband med hans värde-

fulla inlägg som odlare af medicinalväxter (se sid. 534).

De vildt växande eller i allmogens trädgårdstäppor

förekommande droger, hvilka företrädesvis utgjort föremål

för insamling, hafva varit Bulbus Allii; Cortices Frangulse,

Mezerei, Quercus och Salicis; Flores Arnicse, Chamomillge,

Lavandulse, Millefolii, Sambuci, Tanaceti, Tilise och Trifolii

albi; Folia Digitalis, Hyoscyami, Menyantliis, Ribis nigri,

Salvise och Uvse Ursi; Fructus Carvi, Lupuli och Myrtilli;

Gemma Pini; Herbse Absinthii, Cerefolii, Hyperici, Hyssopi,

Ledi, Meliloti, Rutse, Tussilaginis och Violse tricoloris;

Lichen islandicus, Lignum Juniperi; Lycopodium; Petalum

Rosse; Radices Arnicse, Artemisise och Bardanse; Rhizomata

Calami, Filicis, Polypodii, Taraxaci och Tormentillse; Secale

cornutum; Semina Coriandri och Quercus samt Stipes Dul-

camarse.

*
*

*

I anslutning till det föregående torde de försök, hvilka

i Sverige blifvit gjorda för åstadkommande af en inhemsk

produktion af blodiglar, förtjäna att omnämnas.

Redan Themison (l:sta årh. e. Kr.) begagnade sig af

blodigeln för åstadkommande af bloduttömning, och såväl

Plinius som Galenus upptager den bland läkemedlen.

Äfven läkarne under medeltiden kände till nyttan af den,

1 D. Uhr, Handledning till inkomstbringande arbete för äfven de

mindre arbetsföra. Stockholm 1888.

— Handledning vid insamling af medicinalväxter, frö af foderväxter,

barr och löfträd. Stockholm 1889.
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men det synes, som om man längre fram i tiden förlorat
o

förtroendet för densamma. Åtminstone beklagar sig Rantzatt

år 1585 öfver, att blodigeln, som de gamle användt till att

»suga ut svarta melankoliska blodet», kommit ur bruk. 1

En vidsträckt användning fann blodigeln, först sedan

den franske läkaren Broussais i början på 1800-talet be-

gynt förkunna sin lära om dess framstående egenskaper vid

botandet af en mängd sjukdomar. Ehuru hans skola hade

sina förnämsta anhängare i Frankrike, vann hans lära dock

utbredning öfver hela den civiliserade världen, och förbruk-

ningen af blodiglar tilltog i ofantligt hög grad. 2

I Sverige hade man hittills inom landet kunnat förse

sig med tillräcklig mängd blodiglar, men då deras använd-

ning vann allt större utbredning, och en mängd af dem,

som insamlades, fördes ur landet af utländske uppköpare,

sågo sig de svenska apotekarne på 1830-talet nödsakade att

till täckande af behofvet utifrån införskrilva dylika. Med
anledning häraf anhöllo på hösten 1831 åtskilliga apotekare

i Malmöhus och Kristianstads län hos Sundhetskollegium

om dess medverkan till utfärdande af förbud mot export

af iglar.

I det utlåtande, som Apotekaresocieteten i anledning

af remiss från kollegium d.
25

/i 1832 afgaf i denna sak,

tillstyrkte societeten äfven ett sådant förbud och anförde

1 L. Löfwenskiöld, Medicinska blodigeln i zoologiskt, merkantilt

och ekonomiskt hänseende.
2 Frankrike beräknades år 1827 hafva användt omkring 33,000,000

iglar, och enligt Caspar (Ref. af P. F. Wahlberg i Tidskrift för Läkare

och Pharmaccuter 1834) uttömdes från patienter på sjukhusen i Paris

vid denna tid årligen omkr. 170 centner (omkr. 7,234 kilogram) blod,

hvartill användes 5 å 6 miljoner iglar. I en enda sjuksal å Hotel Dieu

begagnades dagligen 4 å 500 st. Fée anför i sitt arbete, Cours d histoire

nat. pharmaceutique (ref. i Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter 1833), att

iglarna, som i Paris 1806 kostade 12 å 15 frcs pr 1,000 st., år 1821 hade

stigit så ofantligt i pris, att de då gällde 150 å 200 frcs för samma antal.

År 1824 stodo de små djuren ännu högre i kurs, och man såg damer till

deras ära bära klädningar »å la Broussais » med garnityr föreställande

blodiglar.
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som stöd härför, att hufvudstadens apotekare för 30 år

sedan kunnat få tillräckligt med iglar från Uppland och

Nerike, samt att, sedan denna källa utsinat, såväl hufvud-

stadens som rikets öfriga apotekare på de senare 20 åren

kunnat från Skåne förskaffa sig det nödiga förrådet iglar.

Sedan emellertid utländske spekulanter börjat uppköpa

skånska iglar i tusental ja t. o. m. genom arrende slagit

under sig en del torfmossar, i hvilka nämnda djur före-

kommo, hade tillgången minskats i så betänklig grad, att

iglarna måste för betydligt högre pris återköpas från ut-

landet af de svenska apotekarne.

Sundhetskollegium infordrade äfven utlåtande från

K. befallningshafvande och provinsialläkarne i Malmöhus

län och aflät därpå skrifvelse i ärendet till K. Maj:t. Sedan

Kommerskollegium och K. Vetenskapsakademien därefter

fått afgifva yttrande i frågan, resolverade K. Maj:t, att »då

enligt hvad bemälde akademie upplyst, blodiglar i de flesta

delar af riket finnes till sådan mängd, att brist på dem vid

apoteken ej kan inträffa, såvida icke apothekarne sjelfve

uraktlåta att å de orter, der nämnde djur äro att tillgå,

efterfråga dem och att med tillbörlig omsorg vaka öfver

såväl deras fångande och fortplantning, som wård efter

fångsten, hafwe Ni lika med Commerce Collegium och

v
Vetenskapsakademien ansett anledning så mycket mindre

förekomma att utfärda förbud mot iglars utförsel, som er-

forderlig tillgång på ifrågavarande medicinalartikel säkrast

skulle erhållas, om genom lättadt tillfälle för dess utförande

upmuntran lemnas, att med mera omsorg samla och vårda

nämnde nyttiga vattendjur».

Under den närmast följande tiden synes äfven tillgången

på iglar inom landet hafva ökats, tills det på hösten 1834,

dels på grund af en ovanligt stor konsumtion under den

förlidna sommaren dels på grund af större dödlighet bland

iglarna, uppstod en sådan brist på blodiglar i hufvudstaden,

att Sundhetskollegium d.
20/n s. å. fann sig föranlåtet att

till Apotekaresocieteten afiåta skrifvelse med förfrågan om
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orsakerna till denna brist, samt om hvilka åtgärder socie-

teten ämnade vidtaga för densammas afhjälpande.

På grund af denna skrifvelse tillsatte societeten en kom-

mitté med uppdrag att utarbeta förslag till afhjälpande af

den då rådande bristen och förebyggande af framtida dylik

i hufvudstaden. Resultatet af kommitténs arbete blef ett

projekt till ett bolag inom Apotekaresocieteten för odling

af blodiglar. Enligt protokollet af d. “A 1835 vid Apote-

karesocietetens sammanträde blef förslaget antaget med
Stockholms samtliga apoteksinnehafvare som aktieägare.

Sedan hofapotekare Sprinchorn d. ä. jämte professor Wahl-
berg och direktör Brandemurg undersökt åtskilliga platser

i hufvudstadens närhet, fann man slutligen i stadshagen

utanför Kungsholmen ett område, som syntes vara lämpligt

för anläggande af igeldammar. Platsen förvärfvades af

drätselkammaren på arrende under 50 år, och 5 igeldammar

anlades af bolaget för en kostnad af 3,500 Rdr bko.

Isynnerhet landsortsapotekarne synas emellertid fort-

farande hafva haft att kämpa med svårigheter för anskaf-

fande af iglar. Apotekaren i Östersund anmälde exempelvis

hösten 1839 hos Sundhetskollegium, att han på grund af

omöjligheten att få köpa iglar såg sig ur stånd att från

sitt apotek tillhandahålla allmänheten sådana och anhöll att

blifva befriad från denna sin skyldighet. Kollegium in-

fordrade i anledning häraf yttrande från Apotekaresociete-

tens direktion jämte meddelande om, hvad resultat de an-

lagda igeldammarna gifvit och hvad af dem kunde vara

att hoppas för framtiden.

Till svar härå vitsordade direktionen, att svårigheten

att inom landet anskaffa iglar tilltagit med hvarje år, och

att priset å dessa därför hade mångdubblats. Direktionen

meddelade därjämte, att bolaget från de anlagda dammarna
efter 4 års förlopp endast kunnat uppfånga 2,000 iglar,

under det att 25,000 djur blifvit ditsläppta, samt att bola-

get ej heller för framtiden kunde vänta sig bättre resultat.

Försöket att på detta sätt propagera dem kunde därför
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anses misslyckadt. På grund af det anförda anhöll direk-

tionen därpå, att, om skyldigheten för apotekarne att till-

handahålla allmänheten blodiglar ansågs böra kvarstå, för-

bud mot export af desamma borde utfärdas med straff-

påföljd af någorlunda högt vite.

Något exportförbud blef emellertid icke stadgadt, men
K. brefvet d.

nA 1843 befriade i stället apotekarne från

skyldigheten att tillhandahålla allmänheten blodiglar till det

i medicinaltaxan bestämda priset och stadgade, att apote-

karne tvenne gånger om året skulle till magistraten eller

Iv. befallningshafvande uppgifva det pris, hvartill de under

nästkommande hallar kunde försälja blodiglar.

Frågan om kultur af blodiglar i Sverige uppstod ånyo

år 1855, då fransmannen Babylon de Chamillon erbjöd

sig hos Regeringen att i Stockholms närhet kostnadsfritt

anlägga försöksdammar såväl för uppdragande af iglar som

för tillgodogörande af redan använda dylika. Dessa skulle

nämligen tillvaratagas och användes såsom moderdjur.

Sedan ärendet remitteradts till Sundhetskollegium och där-

ifrån till Apotekaresocietetens direktion, afgaf denna d.
24
/a

1855 yttrande i frågan. Direktionen vitsordade att ett be-

hof af blodigelsodling inom landet verkligen förefunnes

samt framhöll, att societeten, behjärtande detta, själf för

ett par decennier sedan nedlagt stora kostnader på en dylik

kultivering, hvilken dock misslyckats. Ehuru bekvämare

kommunikationer visserligen sedermera bidragit till att af-

hjälpa brist på iglar, i det att man från utlandet kunnat

införa sådana i tillräcklig mängd, ansåg societeten dock, att

priset å dessa djur borde kunna genom ökad tillgång ställa

sig lägre till allmänhetens båtnad. Af denna orsak uttalar

direktionen såsom sin förhoppning, att B. de Chamillons

förslag måtte på det kraftigaste understödjas. 1 Någon an-

läggning af en igelodling kom emellertid icke till stånd.

1 Omsättningen af blodiglar i Sverige hade visserligen vid denna

tid redan minskats men var dock ännu betydande. Enligt C. It'. Sebardt,

Svenska Läkaresällskapets förhandlingar 1890, sid. 129, såldes på hof-
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Ett erbjudande i samma riktning gjorde Fn. von Heerboth
Apotekaresocieteten i bref af d.

21
/r. 1865. Han erbjöd sig

nämligen att på societetens bekostnad i närheten af Stock-

holm anlägga igeldammar. Förbrukningen af denna apo-

teksvara visade emellertid redan en sådan bestämd tendens

till nedgående, att direktionens ledamöter ej ansågo sig böra

ännu en gång vedervåga försöket att åstadkomma en in-

hemsk produktion af densamma.

apoteket Lejonet i Stockholm 1847—1849 årligen 5,500 iglar, 1852 3,500,

1875 2,000 samt 1889 200 iglar.

Enligt en beräkning, gjord af L. Löfwenskiöld i hans afhandling,

Medicinska blodigeln i zoologiskt, merkantilt och ekonomiskt hänseende,

skall förbrukningen af blodiglar på 1850-talet i hela Sverige i medeltal

hafva utgjort omkring 980,000 stycken pr år. För att utröna tillgången

af den inhemska blodigeln hade samme författare också insamlat upp-

gifter från ett trettiotal städer med omnejd i olika delar af riket. Tio

ä tolf af dessa kunde inom riket fullt förse sig med erforderlig mängd

iglar, ett tiotal blott med hälften å en fjärdedel däraf, och tio måste

helt och hållet anlita utlandet för fyllande af sitt hehof.
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Farmaceutisk bibliografi

omfattande i tryck föreliggande publikationer af svenska farmaceuter

med undantag af referat.

Förkortningar:

Allm. sv. läk. tidn. = Allmänna Svenska Läkartidningen.

Ann. d. Chem. = Justus Liebigs Annalen der Chemie.

Ber. d. d. chem. Ges. = Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.

Bot. not. — Botaniska Notiser.

Centralbi. f. Bakt. = Centralblatt fur Bakteriologi.

Crell, chem. Ann. = Chemische Annalen fur die Freunde der Naturlehre

von L. Crell.

Crell, chem. Ent. = Die neuesten Entdeckungen in der Chemie, gesammelt

von L. Crell.

Crell, chem. Journal = Chemisches Journal fiir die Freunde der Natur-

lehre entworf. von L. Crell.

Farm. fören. förhandl. = Farmaceutiska Föreningens Förhandlingar.

Farm. fören. tidskr. = Farmaceutiska Föreningens Tidskrift.

Farm. revy = Farmaceutisk Revy.

Farm. tidskr. = Farmaceutisk Tidskrift.

Iv. Landtbr. Akad. ann. = K. Landtbruksakademiens Annaler.

K. Vet. Akad. handl. = K. Vetenskapsakademiens Förhandlingar.

Läk. o. naturforsk. = Veckoskrift för Läkare och Naturforskare.

Meddel. fr. farm. fören. = Meddelanden från Farmaceutiska Föreningen.

Nord. farm. tidskr. = Nordisk Farmaceutisk Tidskrift.

Nord. med. ark. = Nordiskt Medicinskt Arkiv.

Observ. sur la phys. = Observations sur la physique . . . par 1'abbé Rozier.

Sv. farm. tidskr. = Svensk Farmaceutisk Tidskrift.

Sv. kem. tidskr. = Svensk Kemisk Tidskrift.

Sv. Läk. sällsk. årsb. = Svenska Läkaresällskapets Årsberättelse.
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1589. Berchelt, S., Om Pestilentzien och hennes orsaker, och

huru man kan weta, om wädhret är aff Pestilentzien

förgifftet och om een är siuk, om thet är Pestilentzie

eller icke. Sthlm 1589. 8:o.

1691. Sah/bom, J., Dissertatio medica exhibans Spiritus corporis

humani pathologiam. Dorpat 1691. 8:o.

1730. Kehler, D. F., De Sangvificatione sine novo Chylo peren-

nante in inedia diuturna. Dissert. Lund 1730. 8:o.

1736. Salberg, J. J. f Beskrifning på gärdesgårdar. Brookmans
hushållsbok. 1736.

1739. Ferber, J. Hortus agerumensis, exhibens Plantas saltem

rariores exoticos et officinales etc. Sthlm 1739. 8:o.

(I egenhändiga anteckningar af Carl v. Linné, om sig

sjelf, Ups. 1823 finnes å sid. 116 gjord följande an-

teckning: »Perber, Hortus Agerumensis, Sthlm 1739.

8:o. Totus Linnsei est»).

— Salberg, J. J., Om jernbleckstaks bevarande för rost.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1739. 8:o.

1740. — Beskrifning på ett Sal Natron, funnet i Sverige. K.

Vet. Akad. handl. Sthlm 1740. 8:o.— — Huruledes en stark, varaktig och lefvande Gärdesgård,

med liten möda och kostnad inom 2 å 3 år att nyttja

till nödigt hägn, kan erhållas. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1740. 8:o.— — Påfund att göra oglaseradt Taktegel så godt och var-

agtigt, som det glaserade. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1740. 8:o.

1742. — Sätt att förvara hvarjehanda Trädbyggnader ifrån röta.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1742. 8:o.— — Ett cement eller kitt att bruka på Källare-hvalf samt

vid Slussbyggnader. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1742. 8:o.

1743. — Prof att forska ut Jernets närvaro uti ett svagt mine-

raliskt vatten, som eljest på vanligt sätt svårligen kan
utrönas. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1743. 8:o.— — Fortsättning om Vitriolens nytta på Trädhus. K. Vet.

Akad. handl. Sthlm 1743— 1744. 8:o.

1745. — Ett nytt påfund och rön att döda Vägglöss och deras

ägg ofruktbara göra. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1745. 8:o.— — Ett puder hvarigenom Vägglöss kunna fördrifvas ifrån

tapeter och sängkläder. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1745. 8:o.

Farmaciens historia. 35
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1745. Salberg, J. J., Om det i Sverige fundna Sal Natron. Tal

vid presidiets nedläggande i Ivongl. Vetenskaps Aka-
demien. Iv. Vet. Akad. liandl. Sthlm 1745. 8:o. 2:dra

uppl. Stklrn 1762. 8:o.

1746. von Aken, F. NI., Hus och Rese-Apotheque. Skara 1746.

8:o.

— Salberg, J. J., Ytterligare återsvar på G. Wallerii försvars-

skrift (om Sal Natron). Sthlm 1746. 8:o.

1747. von Aken, F. NI., Hus och Landt-Apotheque. Skara 1747.

8:o.

1754. — Tankar och rön huru wäl prseparerade räfkakor och

wargpulfwer, som blifwit uppfundne sedan år 1747
rätteligen brukas och nyttjas till små och stora odjurs

utdödande. Sthlm 1754. 8:o.

1756. — Hus- och Landt-Apotheques tilökning rörande isynner-

het Bofdjurs utdödande. Örebro 1756. 8:o.

1761. Schu/tzen, P. Chr., Analysis et Synthesis Pulveris laxantis

d’Ailhaud. Dissert. Ups. 1761. 8:o.

1763. Lundh, S., JDe Dulcificatione Acidorum. Dissert. Ups.

1763.

1764. von Aken, F. J., Svenska Medicinal- och Apothekare-väx-

terna efter Genera och Species. Örebro 1764. 8:o.

1765. Schultz, H. H.son, De differentia et examine Oleorum.

Dissert. Ups. 1765. 8:o.

1766. Korsseman, G., Om Jernets förvandling till Stål. Dissert.

Åbo 1766. 8:o.

1768. von Aken, F. J., Nödig underrättelse huru magneten vid

Tand- och annan Giktverk appliceras bör, samt huru

den förvaras skall, att han må behålla sin kraft. Örebro

1768. 8:o.

1769. Retzius, A. J., Kort Begrep af grunderne til Pharmacien.

Sthlm 1769. 8:o. 2:dra uppl. Sthlm 1778. Öfvers.

till latin med titel Primse Linse Pharmacise. Gottingoe

1771. 8:o. Öfvers. till tyska. Lemgo 1777. 8:o.

1771. Schee/e, C. IN., Undersökning om Fluss-spat och dess syra.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1771. 8:o.
x

1772. von Aken, F. J., Afhandling om några förbättringar vid

Brännvinstillverkningen. Örebro 17 72. 8:o. 2:dra uppl.

Ib. 1788. 8:o.

1 Uppgifterna om Scheeles tryckta arbeten är hämtad ur E. A. Nor-

denskiölds arbete, Carl Wilhelm Scheele. Efterlemnade bref och anteck-

ningar. Sthlm 1802. 8:o.
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1772. Retzius, A. J., Inledning till Djurriket. Sthlm 1772. 8:o.

1773. — Verbena oblsetia. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1773.

S:o.

— WertmiiHer, C. //., De Fonte acidulari Dannemarkensi.

Dissert. Ups. 1773. 8:o.

1774. Georgii, J. C., Rön huru Citronsaft genom frysning kan

med förmån concentreras och förvaras. K. Vet. Akad.

handl. Sthlm 1774. 8:o.

— Schee/e, C. W., Om brunsten eller Magnesia nigra och dess

egenskaper. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1774. 8:o.— — Bref ang. beredning af fosfor ur brända hjorthorn.

Nya lärda tidningar. Sthlm 1774.

1775. — Om arsenik och dess syra. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1775. 8:o.— — Anmärkningar om Benzoe- saltet. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1775. 8:o.

1776. Retzius, A. J., Anmärkningar vid Skånes Mineral-Historia.

Physiograf. Sällskap, handl. II. 1776. Ref. i läk. o.

naturforsk. Sthlm 1781.— — Anmärkningar vid Puktörnet (Ononis arvensis. Linn.).

Physiograf. Sällskap, handl. II. 1776. Ref. i läk. o.

naturforsk. Sthlm 1781.— — Thunbergia Capensis: Et nytt västslag från Africa.

Physiograf. Sällskap, handl. II. 1776. Ref. i läk. o.

naturforsk. Sthlm 1781.
o— — Utkast til en afhandling om Ogräs i Skånska Åkrar.

Physiograf. Sällskap, handl. II. 1776. Ref. i läk. o.

naturforsk. Sthlm 1781.
— Schee/e, C. W., Rön och anmärkningar om Kisel, lera och

alun. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1776. 8:o.— — Undersökningar om blåsestenen. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1776. 8:o.

1777. — Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer

nebst einem Vorbericht von Thorbern Bergman. Ups.

u. Lpzg 1777. 8:o. Öfvers. till engelska. Lond. 1780.

Öfvers. till franska. Paris 1781.— — Procédé pour retirer l’acide phosphorique des os.

Observ. sur la phys. 1777.

1778. Scharenberg, J. P., De Analysi Aquarum frigidarum.

Dissert. Ups. 1778. 8:o.

— Schee/e, C. W., Sätt at tilreda Mercurius dulcis på våta

vägen. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1778. 8:o.— — Et beqvämligare och mindre kostsamt sätt at tilreda
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pulvis Algerothi. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1778.

8:o.

1778. Scheele, C. W., Försök med blyerts, molybdaena. K. Vet.

Akad. bandi. Sthlm 1778. 8:o.— — Tilredningssättet af en ny grön färg. K. Vet. Akad.
handl. Sthlm 1778. 8:o.

1779. — Rön om rena luftens mängd, som dageligen uti vår

luftkrets är närvarande. K. Vet. Akad. handl. Sthlm
1779. 8:o,— — Försök at decomponera neutral-salter med osläckt kalk

och jern. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1779. 8:o.— — Försök med blyerts, plumbago. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1779. 8:o.— — Chemische Untersuchung der Schwerspaterde. Be-

schäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturfor-

schender Freunde. Berl. 1779.
— Wertmuller, C. H., De Terra Catechu. Diss. botan. med.

Goettingse. 1779. 4:o.

1780. Scheele, C. W, Anmärkningar om fluss-spat. K. Vet.

Akad. handl. Sthlm 1780. 8:o.

•— — Om mjölk och dess syra. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1780. 8:o.

— — Om mjölk-, såcker-syra. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1780. 8:o.— — Einige beyläufige Bemerkungen iiber die Verwandschaft

der Körper. Crell, chem. Journal, 1780. S:o.

1781. — Tungstens beståndsdelar. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1781. 8:o.— — Uber das brennbare Wesen im rohen Kalk. Crell,

chem. Entd. Lpzg 1781.

1782. Mannercrantz, F. W., De Antimonialibus sulphuratis. Dissert.

Ups. 1782. 8:o.

— Scheele, C. W., Anmärkningar om sätt att conservera ättika.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1782. 8:o.

— — Anmärkning vid herr Desaives Anmärkning . . . rörande

praeparation af Mercurius dulcis efter Pkarrn. svec. Ed.

alt. Läk. o. naturforsk. Sthlm 1782.
— — Försök, beträffande det färgande ämnet uti Berlinerblå.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1782. 8:o.— — Rön och anmärkningar om Aether. K. Vet. Akad.

handl. Sthlm 1782. 8:o.

1788. Retzius, A. J., Prolegomena in Pharmacologiam Regni

vegetabilis. Lipsise 1783. 8:o.
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1788. Retzius, A. J., Anmärkningar vid Asterise Genus. K. Vet.

Akad. handl. 1783. 8:o.— — Car. L. B. De genera et species Insectorum. Lipsiae

1783. 8:o.

— Scheele, C. W., Rön beträffande et särskilt socker-ämne

uti exprimerade oljor och fetmor. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1783. 8:o.

1784. Berckenmeijer, B. N., Om Blodiglars förökande. K. Vet.

Akad. handl. Sthlm 1784. 8:o.

— Beftenius, J., Utdrag af et Bref til arch. Bäck om Rha-
barber-plantering. Läk. o. naturforsk. Sthlm 1784. 8:o.

Scheele, C. W., Anmärkningar om Citron-saft samt sätt at

crystallisera densamma. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1784. 8:o.— — Om Rhabarber-jordens bestånds-delar, samt sätt at

tilreda Acetosellsyran. K. Vet. Akad. handl. Sthlm
1784. S:o.— — Das färbende Mittelsalz von der Blutlauge. Crell,

chem. Ann. Lpzg 1784.— — Die Luftsäure; Benzoeblumen; Farbe des Höllensteins.

Crell, chem. Ann. Lpzg 1784.— — Bref af d.
23
/a och 19

/i; 1784 om T. Bergmans sjuk-

dom och död. Crell, chem. Ann. Lpzg 1784.— — Die fliichtige Sussigkeit aus verschiedenen Oelen und
Fetten. Crell, chem. Ann. Lpzg 1784.

1785. Herceus, Chr., Påminnelser för dem som Surbrunnen på
Södermalm bruka villa. Läk. o. naturforsk. Sthlm

1785. 8:o.

Retzius, A. J., Beskrifning af Tetradon Mola. K. Vet.

Akad. handl. 1785. 8:o.

Scheele, C. W., Om frukt- och bär-syran. K. Vet. Akad.

handl. Sthlm 1785. 8:o.— — Rön om Ferrum phosphatum och Sal perlatum. K. Vet.

Akad. handl. Sthlm 1785. 8:o.— — Om Rhabarber-jordens närvaro uti flera vegetabilier.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1785. 8:o.

— Anmärkning vid tilredning af Magnesia alba. K. Vet.

Akad. handl. Sthlm 1785. 8:o.

— — Das Eisen in dem mineralischen Wasser; Dephlogis-

tisirte Eisenerde; . . . Knallgold, Getraideöl; Versusstes

Quicksilber. Crell, chem. Ann. Lpzg 1785.

— Die Luftsäure (gegen Landriani). Crell, chem. Ann.

Lpzg 1785.
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1785. Schee/e, C. W., Neuere Bemerkungen iiber Luft und Feuer,

und die Wasser-Erzeugung. Crell, chem. Ann. Lpzg

.
1785.

— — Uber Luftsäure. Crell, chem. Ann. Lpzg 1785.— — Essignapbta. Crell, chem. Ann. Lpzg 1785.— — Erläuterung iiber einige, den ungelöscbten Kalk be-

treffende, Versuche. Crell, chem. Ann. Lpzg 1785.

— — Die Frucht und Beerensäure. Crell, chem. Ann.
Lpzg 1785.

— — Die mit Sauerkleesalzsäure verbundene Kalkerde; Be-

reitung der weissen Magnesia. Crell, chem. Ann.
Lpzg 1785.— — Mémoires de chymie. Tirés des Mémoires de l’Aca-

démie Royale des Sciences de Stockholm, traduis du
Suédois et de 1’Allemand. Dijon 1785. 12:o. Inne-

håller 26 af Scheeles vetenskapliga afhandlingar. Öfver-

sättningen är gjord af M:e Picardet, sedermera gift med
B. Guyton de Morvemix, hvilken öfversett densamma
samt bifogat noter och anmärkningar.

1786. Retzius, A. J., Lectiones Publicse de Vermibus intestina-

libus imprimis humanis, quas habuit in Museo Rer:

Nat: Acad: Lundensis. Holmia 1786. 8:o.

— Schee/e, C. W., Om Sal essentiale Gallarum, eller galläple-

salt. K. Yet. Akad. handl. Sthlm 1786. 8:o.— — Neue Beweise von der Eigenthiirmlichkeit der Fluss-

spathsäure. Crell, chem. Ann. Lpzg 1786.
— — Bref til professor P. J. Bergius, dat. Köping den 10

Martii 1786 (om undersökning af ett arkanum). Läk.

o. naturforsk. Sthlm 1786. 8:o.

— Beskrifning på en apparat till inandning af eldsluft.

Läk. o. naturforsk. Sthlm 1786. 8:o.

— — Versuch mit Salpetersäure. Crell, chem. Ann. Lpzg

1786.
-— — Vorkommen der Rbabarber-Erde; Bleikalk; rauchendes

Vitriolöl. Crell, chem. Ann. Lpzg 1786.
— — Berichtende Bemerkungen iiber den Luftziinder. Crell,

chem. Ann. Lpzg 1786.

— — The Chemical essays of — . Translated from the Trans-

actions of the Academy of Scienses at Stockholm. Witli

additions. Lond. 1786. 8:o.

Innehåller 27 af Sclieeles vetenskapliga afhandlingar.

Öfversättningen är gjord af »a near relation to Berg-
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man» samt utgifven af Th. Beddoes, som genomsett och

i språkligt afseende rättat densamma.

1787. JuUn, J., Bref om några ämnen i naturalhistorien. Läk.

0. naturforsk. Stklrn 1787.
— Långhjelm, J. H. r Om ett medel mot flenhus. Läk. o.

naturforsk. Sthlm 1787. 8: o.

1788. von Aken, F. J., Om Bränneriredskap och Brännvinstill-

verkning af Säd, Frukter, Bär och Rötter, samt om
Jäst till destillerade Bränviner. Örebro 1788. 8:o.

— Schee/e, C. W., Herstellung des Bleyweisses. Almanach
oder Taschenbuch fur Scheidekiinstler, herausg. von

1. F. A. Göttling. Weimar 1788.— — Opuscula chemica et physica. Latine vertit G. H.

Schgefer, Edidit et prgefatus est E. B. G. Hebenstreit

Lipsise 1788—1799. 8:o.

Innehåller 52 af Scheeles afhandlingar.

1789. Julin, J., Försök till upplysning om Uleåborgs climat.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1789. 8:o.— — Fortsättning af Väderleks-Journalen hållen i Uleåborg

ifrån och med 1776 till och med 1787. K. Vet. Akad.

handl. Sthlm 1789. 8:o.

1790. Retzius, A. J. r Anmärkningar vid Slägtet Myxine. K. Vet.

Akad. handl. Sthlm 1790. 8:o.

1791. Berckenmeijer, B. N., Bref till arch. Äbr. Bäck om medi-

cinalplantager. Läk. o. naturforsk. Sthlm 1791. 8:o.

— Julin, J., Bref om de i Österbotten, särdeles omkring

Uleåborg, samlade naturalier. K. Patriot. Sällsk. hus-

hållningsjournal 1791 och 1792. 1800.

1793. — Om Djur-rikets bestånd. Inträdestal i K. Vet. Akad.

1792. Sthlm 1793. 8:o.— — Märkvärdigt Norrsken och Magnetnålens rörelser d. 4

April 1791 observerad i Uleåborg. K. Vet. Akad.

handl. Sthlm 1793. 8:o.

— Nyström, N., Om eldsläckande ämnen. Norrk. 1793. 8:o.

2:dra uppl. Norrk. 1827. 8:o.— — Försök att borttaga vidbränd smak och lukt på Svenskt

Sädes-Brännvin. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1793. 8:o.

— Schee/e, C. I/II., Sämtliche physische und chemische Werke,
nach dem Tode des Verfassers gesammelt, und in

Deutscher Sprache herausgegeben von S. Fr. Hermb-
städt. Berlin 1793. 8:o.

Innehåller 47 af Sclieeles afhandlingar.
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1794. Retzius, A. J., Anmärkningar vid Genus Trichechi. K.
Vet. Akad. handl. 1794. 8:o.

— ForshcBlI, J. J., Betänkande rörande projekt till inrättan-

det af en apothekare-societet i Stockholm. Stockholms-
posten 1794. N:o 29.

1795. Julin, J., Uleåborgs Mineralkälla beskrefven och chemice
undersökt. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1795. 8:o.

— Retzius, A. J., Försök til Mineral-Rikets upställning.

Lund 1795. 8:o.— — Florse Scandinavise Prodromus. Lipsise 1795. 8:o.

1796. von Aken, F. J., Hus- och Landt-Apothek, bestående af

approberade och säkra medel till Boskaps conservation

och curerande. Örebro 1796. 8:o.

1797. — Kort afhandling om det bästa eldsläckningssätt, med
dertill lempad Brandredskap och nödig Brandordning,

jemte Bihang. Sthlm 1797. 8:o.

— Berzelius, D. r Om Rhabarberplantering. Läk. o. naturforsk.

Sthlm 1797. 8:o. Öfvers. till tyska af C. G. Weigel.

Berl. 1798. 8:o.

— Gersonius, H. C.
x
, Bref till archiater Bäck angående me-

dicinska och farmaceutiska förhållanden i Tunis. Läk.

o. naturforsk. Sthlm 1797. 8:o.

1799. Julin
,

J., Nytta och bruk af Medicamenterne uti Hus-

och Rese-Apothek, som finnes hos J. Julin i Uleåborg,

Sthlm 1799. 8:o.

1801. — Tilläggningar till Adlerbergs rön om tjäderfogeln så i

dess vilda som tama tillstånd. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1801. 8:o.

1802. — Försök till upplysning om Uleåborgs climat, fortsätt-

ning. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1802. 8:o.

— Tromsdorff, J. B., Lärobok i Experimentalchemien. Öfvers.

af C. F. Flagemann. Sthlm 1802. 8:o.

1803. Freudenthat, G., Kemiska rön angående beståndsdelarne i

Matricaria Chamomilla. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1803. 8:o.

— Julin, J., Ett sträcktåg flygande myror, anmärkt i Uleå-

borg d. 20 Juni 1798. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1803. 8:o.

1804. — Berättelse om den i Kemi socken i Österbotten gras-

1 Gersonius var svensk farmaceut och 1790— 1792 föreståndare för

Drottningholms slottsapotck. (I Nordins anteckningar).
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serande Pestsjukdomen. Läk. o. naturforsk. Sthlm

1804. 8:o.

1804. Julin, J., Exempel på en lefvande flnga, som blifvit funnen

uti ett stycke Copalhartz. K. Vet. Akad. kandl. Sthlm

1804. 8:o.

1805. — Chemiska försök med en hvit Massa, som en hög per-

son medfört från Aaken såsom specificum mot sten,

anställde i Stockholm 1792. Läk. o. naturforsk. Sthlm

1805. 8:o.

1806. Retz/us, A. J., Försök till en Flora Oeconomica Svecise,

eller Svenska Växters Nytta och Skada i Hushållningen.

Del 1 o. 2. Lund 1806. 8:o.— Trommsdorff, J. B., Lärgrunder i Pharmacien. Öfvers.

med anmärkningar af M. Söderström. Sthlm 1806. 8:o.

1807. Furuträ, G. F, Beskrifning öfver den ädla Wunder-Crones-

sence. Lund 1807. 8:o.

Trommsdorff, J. B. o. Henry, T., Inledning till Chemien
för olärde. Öfvers. af M. Söderström. Sthlm 1807. 8:o.

1808. Trommsdorff, J. B., Toilettkonst för den eleganta verlden:

En anledning att förfärdiga oskadliga parfumer och

skönhetsmedel, Pulver, Pomador, Smink, Tvål, Aroma-
tiska Bad, och fiere andra medel, tjenliga att förhöja

och återställa skönheten. Öfvers. af M. Söderström.

Sthlm 1808. 8:o.

1809. Retz/us, A. J., Flora virgiliana jämte bihang om Romarnes
matväxter. Lund 1809. 8:o.

1810. Plagemann, C. F., Berättelse om en Gyttja funnen vid

Södertelge. Sv. Läk. sällsk. årsb. Sthlm 1810. 8:o.

1811. Julin, J., Berättelse om en lefvande orm funnen i ett fogel-

ägg under en myrstack. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1811. 8:o.— Retzius, A. J., Tal öfver C. von Linné. Lund 1811.

1812. Plagemann, C. F., Om en förbättrad method att tillreda

Spanskt Flugsalfva. Sv. Läk. sällsk. årsb. 1812.

Sprinchorn, C. U., Beredning af extrakter. Sv. Läk. sällsk.

åi’sb. Sthlm 1812. 8:o.

1813. Kantzau, J. C., Iakttagelse om ett mindre vanligt sätt att

använda saltsyra. Sv. Läk. sällsk. årsb. Sthlm 1813.

8:o.

— Plagemann, C. F., Om Extracti Daturse Stramonii verkan

på ögat utvärtes. Sv. Läk. sällsk. årsb. 1813. 8:o.— — Om ingredientierne till artificiella Saltsjöbad. Sv. Läk.

sällsk. årsb. 1813. 8:o.
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1814. Refzius, A. J., Anmärkningar rörande Cinckona Cottu-

cambar. K. Vet. Akad. handl. Stklm 1814. 8:o.

1815. Gestr/ch,
J., Beskrifning om Kalk och Leras användande

vid odlingar af sumpiga Kärr. Jämtl. läns hush. sällsk.

handl. - 1815.
— Julin, J., Afhandling om Bränvinsredskap och förmånli-

gaste sättet att af de i Finland vanliga sädesslag och

Potater tillverka Bränvin, med underrättelse om Potatis
o

användande till brödhakning. Abo 1815. 8:o.

1817. Gestrich, J. t Beskrifning af några på Frösön i Jemtland
förekommande arter af Kalkjord och Lermärgel. K.
Landtbr. Akad. Ann. Sthlm 1817.

1818. Plagemann, C. F., Om dess efter Magendies method till-

redda Blåsyra. Sv. Läk. sällsk. årsb. 1818. 8:o.

1819. — Om en enkel appareille till Tjärångors användande i

Lungsot. Sv. Läk. sällsk. årsb. 1819. 8:o.— — Analys på diabetisk urin. Sv. Läk. sällsk. årsb.

1819. 8:o.

1820. Borgström, L., Anmärkningar öfver den af K. Maj:t d. 25

Aug. 1819 i nåder fastställda medicinaltaxan. Stock-

holms-Posten 1820.
— Gestrich, J., Om Svartmyllans egenskaper, sedan den med

innesluten eld blifvit berökt och upphettad. Jönk. läns

hush. sällsk. handl. 1820. 8:o.

1823. Buchner, J. A., Pharmaciens ordnande i statsvetenskapligt

hänseende jemte förslag till dess befrämjande. Ofvers.

af C. F. Plagemann. Sthlm 1823. 8:o.

1825. Göransson, C., Förslag till statuter för förvaltningen af

de pharmaceutiska angelägenheterna i Sverige. Sthlm

1825. 8:o.

— Mosander, C. G., Beskrifning om sättet, hvaruppå Carls-

badervatten tillredes vid Inrättningen i Stockholm. Sv.

Läk. sällsk. handl. Sthlm 1825. 8:o.

1827. Magendie, F., Anvisning att bereda och nyttja flere nya

Medikamenter, såsom Nux vomica, Morphin, Blåsyra,

Strychnin, Veratrin, Kinans saltbaser, Jod m. fl.

Öfvers. med tillägg af P. Nyliolm. Falun 1827. 8:o.

1828. Buchner, J. A., Toxicologi eller lära om gifterna. Ofvers.

fr. 2:dra tyska uppl. af P. Nyliolm. Falun 1828. 8:o.

1829. Setterberg, J., Pharmaceutiska anteckningar. Del 1. Lin-

köp. 1829. 8:o.— — Undersökning af några kolsyrade salters sammansätt-

ning. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1829. 8:o.
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1830. Forshcell, J. H., Om Extractum Absinthii Leonhardi. Sv.

Läk. sällsk. årsb. Stblm 1830. 8:o.

Mosander, C. G., Öfversigt af Pharmaciens framsteg under

det förflutna året. Sv. Läk. sällsk. årsb. Sthlm 1830.

S:o.

1832. Borgström, L., Förslag att bereda Nitras argenticum på
ett mera ekonomiskt sätt, än efter Svenska Farmakopéns

föreskrift. Sv. Läk. sällsk. årsb. 1832. 8:o.

Forshcell, J. H., Apparat zur Bereitung von Pflanzen-

extracten. Pharm. Centralblatt. Lpzg 1832.— — Kort underrättelse om Medicinal-Växters odling ocb

om Svenska Växt-Droguers insamlingstid. Stblm 1832.

8:o.
o— Mosander, C. G., Chemiskt Pharmac. Notiser. Åtskilliga

uppsatser i Tidskr. för Läkare ocb Pbarmaceuter. Stblm

1832. 8:o.

— Plagemann, C. F, Om nyttan af Islands- eller Hede-Lafven

såsom ett ypperligt födoämne vid inträffande svåra år

ocb hungersnöd. Stblm 1832. 8:o.

1834. Forshcell, J. H., Kort underrättelse om den metod, som
vid kolerasjukas behandling användts af J. H. F. l:sta

o. 2:dra uppl. Vänersborg 1834. 3:dje uppl. Eksjö

1850. 8:o.

1835. Björklund, F. G., Handbok för Pharmaceuter. Uddevalla

1835. 8:o.

— Plagemann, C. F., Anvisning för Norrlands allmoge att

tillverka pottaska. Falun 1835. 8:o.

— Ris, H. IV., Lefvernes-beskrifning. Cbristianst. 1835. 8:o.

1836. Forshcell, J. H., Om Pbarmacieverket i Sverige. Stblm

1836. 8:o.

— Lärobok i Pbarmacien (organisk pharmacie). Norrk.

1836. 8:o.

— Wöhler, F., Organiska Kemien. Öfvers. fr. tyskan af

C. Ullgren. Stblm 1836. 8:o.

1837. Forshcell, J. H., Om Pbarmacieverket i Sverige jämte för-

slag till apotheksprivilegiernas inlösning ocb dödande.

Lund 1837. 8:o.— — Om siberisk rbabarber. Fysiograf. sällsk. tidskr.

1837.

Thedenius, K. Fr., Bidrag till kännedomen om Najas mar-

ina L. K. Vet. Akad. bandi. Stblm 1837. 8:o.

1838. Forshcell, J. H., Lärobok i Pbarmacien (oorganisk pkar-

macie). Lund 1838. 8:o.



556

1838. Plagemarw, C. F., Organiska Chemien i sammandrag. Sthlm
1838. 8:o.— — Anvisning huru friska kådan af gran och tall hör in-

samlas på sätt, att man flera år å rad af samma träd

kan skatta s. k. rimkåda. Sthlm 1838. 8:o.— Sil/én, L., Musci Sveciae exsiccati. Fasc. V & VI. Gevalia

1838.
— Thedenius, K. Fr., Musci Svecise exsiccati. Fasc. VII &

VIII. Gevalia 1838.

1839. — Anmärkningar om Herjeådalens vegetation. K. Vet.

Akad. handl. Sthlm 1839. 8:o.— Ullgren, C., Organiska kemien i sammandrag. Sthlm 1839.

8:o.

1840. Björklund, F. G.. Några anmärkningar vid 1840-års sven-

ska medicinaltaxa. Farmaceutisk Tidning. Sthlm 1840.— — Några reflektioner öfver farm acie-verket i Sverige.

Farmaceutisk Tidning. Sthlm 1840.

1841. Almström, P. 0., Apothekarekonstens elementer. Sthlm

1841. 8:o.

— Borgström, L., Anteckningar öfver Temperaturen och Vå-

rens ankomst till Carlstad 1840. Bot. not. Lund 1841.

8:o.

1842. Ahlfort, Ph., Handbok för brunnsgäster, I o. II. Sthlm

1842. 8:o.

— Forshcell, J. H., Beceptformlerna i Hufelands Euchridion

medic. i pharmaceutiskt hänseende granskade. I, II, III.

Lund 1842. 8:o.

— Hamnström, C. 0., Nerikes flora, andra uppl., omarbetad

och tillökt. Örebro 1842. 8:o.— — Bidrag till kännedom om Nerikes vegetation. Bot.

not. 1842.
— Mosander, C. G., Något om Cer och Lanthan. Naturforsk.

mötets förhandi. Sthlm 1842. 8:o.

— Thedenius, K. Fr., Handbibliotek i Trädgårdsskötseln. l:sta

bd. Sthlm 1842. 8:o.

1843. Forshcell, J. H., Medico-Pharmaceutiskt kaleidoskap. I, II.

Lund 1843. 8:o.

— Hamberg, N. P., Medicinsk-Pharmaceutisk Droguesamling.

5 afd. 1843—1848.
— Exposé af Med. Pharm. Droguesamling. Hygiea.

Sthlm 1847. 8:o.— Hamnström, C. 0., Förteckning öfver växter i Skenninge-

trakten. Bot. not. Lund 1843. 8:o.
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1844. Almström, P. 0., Kemisk Teknologi, I. o. II. Sthlm

1844—1845.
Nyb/ceus, C. G., Om Apotheksväsendet i Sverige, I, II.

Ups. 1844. 8:o. III, IV. Ups. 1845. 8:o.

— — Om Helsovatten, deras uppkomst och beskaffenhet samt

sättet att dem eftergöra. Ups. 1844. 8:o.

— Plagemann, C. F.r Om beskaffenheten af olutrad salpeter,

som hittils hembjudits åt K. Maj:t och Kronan till in-

lösen. Umeå 1844. 8:o.

— Wejdling, C. Om en kvantitativ analys å taffelspat från

Gökum i Upland. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1844.

8:o.

1845. Almström, P. 0., Tekno-kemiska notiser. Sthlm 1845. 8:o.— — Handelsvarukännedom. Sthlm 1845. 8:o.

— Nyb/ceus, C. G. o. Sonnenstein Wendt, C., Läsning för

Pharmaceuter. H. 1. Om Pharmacien i Tyskland.

Lund 1845. 8:o.

— Plagemann, C. F., Populär anvisning till salpeterladors

byggnad etc. Sthlm 1845. 8:o.

1846. Nyb/ceus, C. G., Pharmaceutisk Technologi. Sthlm 1846.

8:o.

— Svalander, C. E. 0., Sjöapoteket. Beskrifning deröfver och

dess rätta användande i de allmännast ombord förekom-

mande sjukdomar. Gtbg 1846. 8:o.

1847. Almström, P. 0., Supplement till kemisk teknologi. Sthlm

1847. 8:o.— — Fullständig och pålitlig underrättelse att bereda brun

sirap af potatis. Sthlm 1847. 8: o.

1848. — Anvisning att på flera sätt med fördel använda potatis

för att förekomma potatissjuka. Sthlm 1848. 8:o.— — De första grunderna i naturläran i allmänhet och ke-

mien isynnerhet. Sthlm 1848. 8:o.

— Forshcell, J. H., Om nya Farmakopén. Jönköp. 1848.

12:o.

— Hamberg, N. P., Om vegetabiliska Droguers insamling och

förvaring. Dissert. Ups. 1848. 8:o.

1849. Almström, P. 0., Hushållsrådgifvaren eller samling af på-

litliga uppgifter och rön uti jordbruket och dess binä-

ringar. Sthlm 1849. 8:o.

Hamberg, N. P., Om chloroform. Hygiea. Sthlm 1849.

8:o.

— Thedenius, K. Fr., Observationes de enervis Scandinavise

speciebus generis Andrese. Holmia 1849. 8:o.



558

1850. Thedenius, K. Fr., Stockholmstraktens Phanerogamer och

Ormbunkar. Sthlm 1850. 8:o.

1851. Hamberg, N. P., Pharmacy in Sweden. Pharmaceutical

Journal. Lond. 1851.

— Hamnström, C. 0., Några bidrag till Wermlands Flora.

Bot. not. Lund 1851. 8:o.

— Thedenius, K. Fr., Bihang till K. Fr. Thedenii förteckning

öfver Stockholmstraktens Phanerogamer och Ormbunkar.
Sthlm 1851. 8:o.

1852. Hamberg, N. P., A short Notice of the Pharmacopoea
fennica, and Pharmacy in Finland. Phamaceutical

Journal. Lond. 1852.— — Apoteksyrket i England. Berättelse afgifven till Apo-

tekaresoc:s direkt. Apot. Societ. årsb. 1852.
— Svangren, L. J., Analys af Torpa källa. K. Sundh. Kolleg.

årsb. Sthlm 1852.
— Thedenius, K. Fr., Bidrag till kännedomen om Stockholms-

traktens Laf-vegetation. Nya bot. not. Sthlm 1852.

8:o.

1853. Hyltén-Cavallius, C. £., Kemisk-tekniska försök med lim.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1853.
— Thedenius, K. Fr., Linnés och Fries systemer. Sthlm 1853.

8:o.

— Thedenius, K. Fr. o. Andersson, N. J., Svensk Skolbotanik,

innefattande 250 afbildningar af svenska växter. Sthlm

1853. 8:o. — 2:dra uppl. af K. Fr. Thedenius. Sthlm

1861. 8:o.

1854. Hamberg, N. P., Topografisk öfversigt af Naturalster och

Chemiska prseparater uti »London Great Exhibition»

1851. Sthlm 1854. 8:o.

— Hyltén-Gavallius, C. E., Elementarkurs i oorganisk kemi.

Sthlm 1854. 8:o.

Svangren, L. J., Analys af ett jodhaltigt svenskt mineral-

vatten (tillsammans med E. W. Olbers). K. Vet. Akad.

handl. Sthlm 1854. 8:o.

1856. Anderberg, C. W., Om recepturvågen. Apot. Societ. årsb.

Sthlm 1856. 8:o.

— Hamberg, N. P., Om Komjölk och dess Grädda. Arrhenii

tidskr. för landtmanna- o. kommunalekonomi. Ups. 1856.

— Svangren, L. J., Analys af Torpa källa. K. Sundh. Kolleg.

årsb. 1856.

1857. Nyb/ceus, C. G., Praktisk handledning för tillverkning af

finare och gröfre tvålsorter. Sthlm 1857. 8:o.
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1857. Thedenius, K. Fr., Tillägg till förteckningen öfver Stock-

holmstraktens Phanerogamer och Ormbunkar. Sthlm

1857. 8:o.

1859. Anderberg, C. W., Reseberättelse, afgifven till K. Sundh.

Kolleg. Sthlm 1859. 8:o.

1860. Braconier, J. J.
}
Beredningssätt af Crotonolja. Farm. tidskr.

Sthlm 1860. 8:o.

— Hamberg, N. P., Om Krenznacher »Mutterlauge» i flytande

och fast form. Farm. tidskr. Sthlm 1860. 8:o.— — Undersökning af Ronneby Helsobrunnars vatten. Hy-
giea. Sthlm 1860. 8:o.

— Kaijser, L., Om Opium, insamladt i Sverige; Legal-kemisk

undersökning i ett tillfälle af nikotinförgiftning; Om
försök gjorda i Sverige för att framställa Radix Rhei.

Forhandl. ved de Skand. Naturforskeres ottonde mode
i Kiöbenhavn 1860.

— Lindman, C. S. Bl., Om den blekröda fältspatens kemiska

sammansättning. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1860.

8:o.

— Nybleeus, C. G., Om bruket af Magnesit till kolsyregas-

utveckling vid Mineralvattens beredning. Farm. tidskr.

Sthlm 1860. 8:o.

1861. Hamberg, N. P., Undersökning af hydraulisk kalk från

Berg vid Göta kanal. Tidskr. för teknologi o. tillämp.

naturlära. Sthlm 1861. 8:o.— — Svensk pharmaceutisk bibliografi, utgörande original-

arbeten, dels berörande det pharmaceutiska yrket, dels

af pharmakognostiskt, farmakodynamiskt och pharmako-

kemiskt innehåll. Farm. tidskr. Sthlm 1861—1862. 8:o.— Nybleeus, C. G., Om engelskt salt. Farm. tidskr. Sthlm

1861. 8:o.

— Svangren, L. J., Upplysningar om saltkällan på Torpa
egor vid Lilla Edet. Gtbg 1861. 8:o. — 2:dra uppl.

utg. af C. Gutke 1872. 8:o.

1862. Hamberg, N. P., Analyse der öffentlichen Trinkquelle oder

des Viktoria Brunnens zu Burtscheid. Aachen 1862.

8:o.— — Carl Gustaf Mosander. Minnesteckning. Farm. tidskr.

Sthlm 1862. 8:o.
%— Huldberg, A., En liten vidräkning med vederbörande. Sthlm

1862. 8:o.

— Landin, A., Lapis infernalis. Farm. tidskr. Sthlm 1862.

8:o.
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18G2. Landin, A., Undersökning af Wetterns vatten. Farm. tidskr.

Sthlm 1862. 8:o.

— Nyblceus, C. G., Redogörelse för helsovattnens tillverkning

vid C. G. Nyblsei vattenfabrik i Stockholm. Sthlm
1862. 8:o.— — Om Skrifbläck. Farm. tidskr. Sthlm 1862. 8:o.

1868. Andberg, E. A., Radix Ratanhse. Farm. tidskr. Sthlm
1863. 8:o.

— Braconier, J. J., Några iakttagelser vid beredning af Nitras

argenticus. Förhandi. vid 9:de Naturforskaremötet i

Sthlm 1863.
— Hamberg, N. P„ Vägledning vid beseendet af museum för

naturvetenskap, slöjd och konst. Sthlm 1863. 8:o.

— Nyblceus, C. G., Om sammansättningen af arteficiela mineral-

vatten. Förhandi. vid 9:de Naturforskaremötet i Sthlm

1863. JEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

1864. Forssell, N. E., Berättelse öfver Veterinärinrättningens i

Skara verksamhet för åren 1864—1881 Skara, Lidkö-

ping 1865—1882. 8:o.

— Hamberg, N. P., Undersökning af patenteradt Tallbarrs-

extrakt för badning i hemmen, tillverkadt vid J. M.
Majerans fabrik i Jönköping. Farm. tidskr. Sthlm

1864. 8:o.

1865. Ahlström, J. A., Enkelt sätt att bereda nitroprussidnatrium.

Farm. tidskr. Sthlm 1865. 8:o.

— Boeckman, A. M:son, Om Oleum Cajeputi. iEsculap. Sthlm

1865. 8:o.— — Fructus Belse immaturi. ^Esculap. Sthlm 1865. 8:o.— — Falsk Senna-Pseudo-Sinamiki. yEsculap. Sthlm 1865. 8:o.— — Reulaux’s enkelverkande vinkelaxelpress. iEsculap.

Sthlm 1865. 8:o.

— — Om Calabarbönan. Sammanställning. iEsculap. Sthlm

1865. 8:o.— — Phellandrolum. JEsculap. Sthlm 1865. 8:o.— — De Skandinaviska ländernas Chemiska och Pharrna-

ceutiska afdelning på Londonerexpositionen 1862— 1863.

iEsculap. Sthlm 1865. 8:o.

— Bergh, G. £., Beredning af Balsamum Sulphuris. Farm.

tidskr. Sthlm 1865. 8:o.

Hamberg, N. P., Några ord om legala kemiska analyser

vid förgiftningar. Sthlm 1865. 8:o.— — Pharmacopoea fennica, recension. Hygiea. Sthlm

1865. 8:o.
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1S65. Hamberg, N. P., Om anilinfärger ocli dermed färgade väf-

nader. Hygiea och farm. tidskr. Stklm 1865. 8:o.

— Sandberg, A. E., Resina Benzoes. Farm. tidskr. Sthlm

1865. 8:o.

— — Beredning af Balsamum Sulphuris. Farm. tidskr. Sthlm

1865. 8:o.

— — Prof på aromatiska destillerade vatten. Farm. tidskr.

Sthlm 1865. 8:o.

— Seman, P., Acidum och Oleum succinicum. AEsculap. 1865.

8:o.

— Ullgren, C., Om rening af qvicksilfver. Farm. tidskr.

Sthlm 1865. 8:o.

1866. Ahlström, J. A., Till kännedom af Sarsaparillaroten. iEscu-

lap. Sthlm 1866. 8:o.— — Pröfning af Resina Onaiaci; iakttagelser dervid. Farm.

tidskr. Sthlm 1866. 8:o.

— Bceckman, A. M:son, Förvexling af Radix Veratri viridis.

iEsculap. Sthlm 1866. 8: o.

— — Om Calabarbönan. iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.— — Andanöten. iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

— — Om Liquor pyrotartaricus. iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

— — Om Podophyllin. iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

— — Om extraction af fet olja ur åtskilliga växtämnen.

iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.— — Beredning af några bromsalter. iEsculap. Sthjm 1866.

8:o.— — Olika Matico-sorter i handeln. iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

— — Om Solrosen, dess odling och ekonomiska bruk. iEscu-

lap. Sthlm 1866. 8:o.

Bergqvisi, A. W., Undersökning af en nitroglycerinförgift-

ning. IEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

— Braconier, J. J., Förbättring af Mohrs apparat för extra-

hering med eter. Farm. tidskr. Sthlm 1866. 8: o.

— Branting, C. J., Om Flores Verbasci, dess odling och in-

samling. iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

— Hamberg, N. P., Bestämning af Jod uti Aska af Lami-

naria digitata, Laminaria saccharina och Zostera marina

från Vestra kusten af Sverige samt några ord om dessa

vexters användning. Farm. tidskr. Sthlm 1866. 8:o.

— Kinnmann, C. A., Om medicinalväxters odling. iEsculap.

Sthlm 1866. 8:o.

— Landin, A., Motala ström stannad. Ett värmeutstrålnings-

fenomen. iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

Farmaciens historia. 36
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1866. Lennmalm, C. £., Anteckningar i botanik och zoologi till

tekniska skolornas tjenst, 2 delar. Sthlm 1866. 8:o.

•— Oldberg, A. F. N., Några ord till belysning af sprithandeln

på apoteken. iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

— Stahre, L., Mangansuperoxidhydrat (beredning). iEsculap.

Sthlm 1866. 8:o.

— Tilländer, H., Chininsulfats förhållande till phosphorsyra.

iEsculap. Sthlm 1866. 8:o.

1867. Ah!ström, J. A., Om upplösning af Kopal. iEsculap. Sthlm
1867. 8:o.

— — Betraktelser öfver de hufvudsakligaste förfalskningar

saffran är underkastad, och medel att lära känna dem.

Barm. tidskr. Sthlm 1867. 8:o.— — Några betraktelser öfver bildandet af farmaceuter.

JEsculap. Sthlm 1867. 8:o.— — Om kryddvattens förvaring och sönderdelning. iEsculap.

Sthlm 1867. 8:o.— — Jemförelse i farmaceutiskt afseende mellan odlad och

vildt växande odört. Farm. tidskr. Sthlm 1867. 8:o.

— Bceckman, A. M;son, Svensk Pharmaceutisk Statistik. iEscu-

lap. Sthlm 1867. 8:o.

— — Om de olika sätten att bereda jernchlorid. ^Esculap.

Sthlm 1867. 8:o.

— — Om rening af honing. iEsculap. Sthlm 1867. 8: o.

— — Olika beredningsmetoder för Infusum Rhei. iEsculap.

Sthlm 1867. 8:o.

— — Verldsexpositionen i Paris 1867. iEsculap. Sthlm

1867. 8:o.

— — Pharmaeeutiska angelägenheter. Resebref. iEsculap.

Sthlm 1867. 8:o.

— — Om de olika slagen af benzoe i handeln. iEsculap.

Sthlm 1867. 8:o.

— — Om aqua Amygdalarum amararum concentrata och dess

pröfning. iEsculap. Sthlm 1867. 8:o.

— — Berättelse öfver den Internationella Pharmaeeutiska

kongressen i Paris 1867. iEsculap. Sthlm 186/. 8:o.

— Forssell, N. £, Tabell öfver skandinaviens grässlägten

jemte diagnos öfver arterna. Skara 1867. 4:o.

— Hamberg, N. P., Antimons förhållande till saltS}Tra. iEsculap.

Sthlm 1867.— — Arseniksvaflighets förhållande, då det med vatten får

stå i tätt betäckt kärl. iEsculap. Sthlm 186/ . 8:o.
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1867. Hamberg, N. P., Toxikologiskt-kemiska iakttagelser. Arch.

for Pharmaci. Kjöbenh. 1867. 8:o.— — Undersökning af färgade Konditorivaror. Hygiea.

Sthlm 1867. 8:o.— — Kemisk undersökning af vattnet i St. Ragnhilds helso-

brunn i Söderköping. Hygiea. Sthlm 1867. 8:o.

— Landin, A., Enkelt förfaringssätt för bestämmande af mal-

mers egentliga vigt. Farm. tidskr. Sthlm 1867. 8:o.— — Explosioner och eldfaror vid laborationer och förvaring

af droguer. Esculap. Sthlm 1867. 8:o.

— Lindman , B!., Ken kolsyregas till kolsyrevatten. Farm.

tidskr. Sthlm 1867.
— — Några reglor för syrupers kokning och förvaring. Farm.

tidskr. Sthlm 1867. 8:o.

— Montehn, C., Kali carbonicum depuratum i handeln. jEscu-

lap. Sthlm 1867. 8:o.

— Nybtceus, C. G., Fotografiska flygblad. Sthlm 1867. 8:o.

— Otdberg, 0., Om apotheksväsendet i Nordamerika. iEsculap.

Sthlm 1867. 8:o.

Sandberg, A., Om Gummi Resina plåsters beredning. Farm.

tidskr. Sthlm 1867. 8:o.— — Märkbläck utan lut. Farm. tidskr. Sthlm 1867. 8:o.

Sebardt, C. hV., Sulphas zincic. in baciilis. Farm. tidskr.

Sthlm 1867. 8:o.

— Seman, P., Prof på klortenn och tennsalt. Farm. tidskr.

Sthlm 1867. 8:o.

— Ullgren, C., Förbättrad apparat för utveckling af svafvelväte,

kolsyre och vätgas. Farm. tidskr. Sthlm 1867. 8:o.— — Om utfällning af koppar, som skall qvantitatift be-

stämmas i metalliskt tillstånd. Farm. tidskr. Sthlm

1867. 8:o.— — Om gasutvecklingsapparater. Farm. tidskr. Sthlm

1867. 8:o.

— Widgren, J., Du pain de mousse d’Islande. Esculap. Sthlm

1867. 8:o.

1868. Björklund, F. G., Handbok i farmakologi för veterinärer.

Wenersb. 1868. 8:o.

Hamberg, N. P., Kemisk undersökning af vattnet uti åt-

skilliga brunnar i Stockholm. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1868. 8:o.

— — Utdrag ur Berättelsen till K. Sundhets-Collegium om år

1867 verkställda apoteksinspektioner. Hygiea. Sthlm

1868. 8:o.
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1868. Landin, A, Ett par observationer angående koleyregasen

och vattnet till kolsyrevatten. Farm. tidskr, Sthlm

1868. 8:o.

— Lennma/m, C. £., Handbok i handelsvarukännedom. Sthlm

1868. 8:o.

— (Nyblceus, C. G.), Hvad bör man tänka om handeln med
apoteksprivilegier. Sthlm 1868. 8:o. Anon.

Thedenius, K. Fr., Bihang till skolherbariet. Sthlm 1868.

8:o.

— Wikblad, H., Om svampars insamling och behandling samt

tillredning till en sund och billig föda. Sthlm 1868. 8:o.

1869. (Ahlström , J. A.), Tankar om ställningar och förhållanden

inom farmacien, jemte en kritisk granskning af skriften:

»Hvad bör man tänka om handeln med apoteksprivi-

legier». Sthlm 1869. 8:o. Anon.
— Borgström, J. A., Om reduktion af klorsilfver. Farm.

tidskr. Sthlm 1869. 8:o.

— Lindman, Bl., Pharmacopoea suecica, edit. VH. Diverse

observationer och erinringar. Farm. tidskr. Sthlm 1869.

8:o.— — Reduktionstabeller för gram och medicinalvigt m. m.

Sthlm 1869. 16:o.

— Nyblceus, C. G., Fotografiska flygblad N:o 2. Om foto-

grafier på ägghvitepapper. Sthlm 1869. 8:o.

— Rosén, J. N., Orsaken till Karlsbadersalts deliquescering.

Farm. tidskr. Sthlm 1869. 8:o.

1870. Bergh, G. E., Jemförelsetabell öfver priserna i Danska

medicinaltaxan af d.
18/n 1869. Farm. tidskr. Sthlm

1870. 8:o.

— Borgström, J. A., Tillgodogörande af förra farmakopéns

Tartras kalicus och Subcarbonas ferrico-ferrosus. Farm.

tidskr. Sthlm 1870. 8:o.— — Om hållbarheten hos Oxidum magnesicum leve. Farm.

tidskr. Sthlm 1870. 8:o.

— — Paraffin förekommer isters härsknande. Farm. tidskr.

Sthlm 1870. 8:o.

Ramberg, N. P., Om Marienbad, dess helsokällor och bad.

Hygiea. Sthlm 1870. 8:o.

— — Farmaceutiska anteckningar. Farm. tidskr. Sthlm

1870. 8.o.
o— Lindman, Bl., Extemporetaxa för åren 1870—1901. Ar

1898 deltog i dess utgifvande A. Sjöberg samt åren

1899 t. o. m. 1901 K. M. Sjöberg. Sthlm. 4:o.
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1870. Lindman, Bl., Kloralhydrat. Farm. tidskr. Sthlm 1870.

8:o.

— Pkarmacopoea Danica 1868. Recension. Farm. tidskr.

Sthlm 1870. 8:o.

Nyblceus, C. G., Apotekeriet och allmänheten eller hvilken

nytta eller skada har det nu rådande systemet för apo-

tekareyrkets utöfning i Sverige tillskyndat det svenska

folket? Sthlm 1870. 8:o.

— Nyqvist, J., Populär kemi, del 1. Nyköp, 1870. 8:o.

Seman, P., Hvit Cluttapercha till tandkitt. Farm. tidskr.

Sthlm 1870. 8:o.

Wikblad, J. H., Tela vesicatoria. Farm. tidskr. Sthlm

1870. 8:o.

1871. Hamberg, N. P., Utdrag ur Berättelsen till K. Sundhets-

Collegium om år 1870 verkställde apoteksinspektioner.

Hygiea. Sthlm 1871. 8:o.

— — Om Karbolsyra. Hygiea. Sthlm 1871. S:o.

Hoof, C. A., Bästa sättet att pulverisera fosfor. Farm.

tidskr. Sthlm 1871. 8:o.

— Lindman, Bl., Kemiska formler atomistiskt affattade till

tjenst för studerande vid öfvergången från eqvivalent-

formler till den moderna kemiens atomistiska formler.

Sthlm 1871. 8:o.— — Svenska Farmakopén. Öfversättning. Recension. Farm.

tidskr. Sthlm 1871. 8:o.

— Pharmacopoea norvegica Editio altera 1870. Recension.

Farm. tidskr. Sthlm 1871. 8:o.— — Pharmacopoea suecica. Ed. VII. 2. Recension. Farm.

tidskr. Sthlm 1871. 8:o.— — Pharmacopoea militaris 1871. Recension. Farm. tidskr.

Sthlm 1871. 8:o.— — Svensk veterinärfarmakopé, 3:dje upplagan. Recension.

Farm. tidskr. Sthlm 1871. 8:o.

— Nyqvist, J., Pyroleum animale rectificatum. Farm. tidskr.

Sthlm 1871.
— Strömberg, C. K., Den svenska farmakopén. Öfversättning

från sjunde upplagan. (Ed. VII. 2). Sthlm 1871. 8:o.

Thedenius, K. Fr., Flora öfver Uplands och Södermanlands

fanerogamer och bräkenartade växter. Sthlm 1871. 8:o.

1872. Borgström, J. A., Om Bettendorffska arsenikprofvet. Farm.

tidskr. Sthlm 1872. 8:o.

— Hamberg, N. P., Några ord om ultramarins förhållande till

salpeter samt om nödvändigheten af tillräcklig sorgfäl-
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lighet vid Reinschska arsenikprofvets användning.

Farm. tidskr. Stklrn 1872. 8:o.

1873. Hamberg, N. P., Sammansättningen af ostindiska s. k.

rapskakor. K. Landtbruks Akad. tidskr. Sthlm 1873.— — Apoteksinspektioner 1872. Sthlm 1873. 8:o.

— Lindman, BL, Karlsbadersaltsblandningar. Farm. tidskr.

Sthlm 1873. 8:o.

1874. Bceckman, A. M:son, Om apoteksamorteringsfrågans upp-

komst och utveckling. Ber. om ll:te skand. naturforsk.

mötet i Köpenh. 1873. Köpenh. 1874. 8:o.

— Hamberg, N. P., Kemisk undersökning af luften i bonings-

rum beklädda med arsenikhaltiga tapeter. Nord. med.

ark. Sthlm 1874. 8:o.— — Analys af mineralvattnet och dricksvattnet vid Bie.

Sv. Läk. sällsk. förhandi. Sthlm 1874. 8:o.
o— — Om vattnet i Arstaviken och Stockholms vattenlednings-

vatten. Sthlm 1874. 8:o.

— Holmström, E. A., Apotekaresocietetens yttrande till Iv.

Maj:t ang. Farmac. institutets sammanslående med åt-

skilliga andra läroverk. Farm. tidskr. Sthlm 1874. 8:o.

— Nybloeus, C. G., Kortfattad lärobok i praktisk fotografi.

Sthlm 1874. 8;o.

1875. Gel/erstedt, C., Om pröfning af bittermandelvatten. Farm.

tidskr. Sthlm 1875. 8:o.

— Hamberg, N. P., Lefnadsteckning öfver Daniel Hanbury.

Farm. tidskr. 1875. 8:o.

— Hyqvist, J., Oleum Crotonis. Farm. tidskr. Sthlm 187).

8:o.

— Ryberg, J. F., Försök med dekokters och infusioners för-

varing under bomull. Farm. tidskr. Sthlm 1875. 8:o.

Sillen, O. L., Musci Frondosi Scandinavise Exsiccati. Fasc.

I, II. Gevalia 1875—1880. Fsc.

1876. Berg, E., Sätt att hastigt rena kolsvafla från upplöst svaf-

vel. Farm. tidskr. Sthlm 1876. 8:o.

— — Om beredning af Unguentum Cantharidum. Farm.

tidskr. Sthlm 1876. 8:o.

— Beredning af Emplastrum Gummi-resinosum af opul-

veriserade gummihartser. Farm. tidskr. Sthlm 18/0.

8:o.

— Enell, H., Känslig i'eaktion för mangan. Farm. tidskr.

Sthlm 1876. 8:o.

— — Klorkalciumlösnings befriande från jern och mangan.

Farm. tidskr. Sthlm 1876. S:o.
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1876. Lindström, Hj., Beredning af Pilulse Blaudi. Farm. tidskr.

Stlilm 1876. 8:o.

— Nordin, /., Från industriutställningen i Helsingfors. Farm.
tidskr. Stlilm 1876. 8:o.

— Nordin, /. o. Tengberg, A., Svensk farmaceutisk matrikel

för 1877. Stlilm 1876. 8:o.

— Nordström, G., Om koning. Ref. af L. S. Farm. tidskr.

Stlilm 1876. 8:o.

— Seman, P., Pkarmaca composita et prseparata chemica in

pkarmacopoeam suecicam ed VII non recepta, quge in

officinis suecicis usitata sunt. I. Wexiö 1876. 8:o.— Stahre, N. L., Undersökning af Vesterbrunns helsovatten.

Sthlm 1876. 8:o.

— Tilländer, H., Om beredning af suppositorier med Oleum
Cacao. Farm., tidskr. Sthlm 1876. 8:o.— Waller, C. J., Analys på kromjern från platinavaskeriet

Wisimo Schaitansk, etiketteradt »Laurit». K. Vet. Akad.
handl. Sthlm 1876. 8:o.— — Anatys på Porlhvatten. K. Vet. Akad. handl. Sthlm

1876. 8:o.

1877. Enell, H., Ovanlig inblandning i droger. Farm. tidskr.

Sthlm 1877. 8:o.— — Beredning af Chloretum zincicum. Farm. tidskr. Sthlm

1877. S:o.— — Om beredning och pröfning af Bitartras kalicus. Farm.

tidskr. Sthlm 1877. 8:o.

— Seman, P., Handköpstaxa, utarbetad efter medicinaltaxorna

för år 1877. Jönköp. 1877. 4:o. — För 1879. Ib. 1878.
— Waller, C. J., Undersökning på vatten, hemtadt från den

år 1874 upptagna »Nya källan» och »Tuppenhofskällan»

vid Porla. Sthlm 1877. 8:o.

1878. Berg, E., Qvicksilfverjodurs beredning med tillhjelp af

kolsvafla. Farm. tidskr. Sthlm 1878. 8:o.

— Enell, H., Kroppar hörande till koniferyl och vanillinserien.

Sammanställning. Farm. tidskr. Sthlm 1878. 8:o.— — Om pröfniDg af rå karbolsyra. Farm. tidskr. Sthlm

1878. 8:o.

— Om upptäckande af klorättiksyra i ättiksyra och ättik-

syrade salter. Farm. tidskr. Sthlm 1878. 8:o.

— Gran, P., Ett och annat från verldsutställningen i Paris

1878. Farm. tidskr. Sthlm 1878. 8:o.

— Hamberg, N. P., Undersökning af badgytjan i Marstrand.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1878. 8:o.
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1878. Indebetou, J. C., Claviceps purpurea Tulasne, funnen i

Sverige. Farm. tidskr. Sthlm 1878. 8:o.— Löfdahl, F., Pariserutställningens farmaceutiska afdelningar.

Farm. tidskr. Stklm 1878. 8:o.

— Nyblceus, C. G., Blickar i det fördolda. Stklm 1878. 8:o.— Sandström, V., Om mjölkkors utfordring och skötsel. Falun
1878. 8:0.

— Schi/lberg, A. J., Om galvanoplastik. Farm. tidskr. Sthlm
1878. 8:o.— W'aller, C. J., Analys af Demantoid från Ural. Geolog.

fören. förhandi. Sthlm 1878. 8:o.— I/Vännerdahl, F. C. A., Undersökningar, verkstälda på vatten

inom Gefle stad och Skutskärs sågverk åren 1878 och

1879.

1879. Dragendorff, G., Stahre, N. L., Mandelin, K. o. Johans-

son, G., Bidrag till Preoniernas kemi. Arch. der Pharm.
Berl. 1879. 8:o.

— En elI, H., Krysofansyras pröfning. Farm. tidskr. Sthlm

1879. 8:o.— — Om chinintannats beredning. Farm. tidskr. Sthlm

1879. 8:o.

— Hamberg, N. P., Olika organs förmåga att upptaga och

qvarhålla arsenik vid förgiftningar. K. Vet. Akad.

handl. Sthlm 1879. 8:o.

— Indebetou, J. C., Flora dalecarlica. Njdtöp. 1879. 8:o.— — Flores Chamomillse och dess förvexlingar. Farm.

tidskr. Sthlm 1879.
— Lindahl, K. £., Fosforsyras beredning af amorf fosfor.

Farm. tidskr. Sthlm 1879. 8:o.

— Lindewa/d, H., Om glasflaskors rengöring med blyhagel.

Fann. tidskr. Sthlm 1879. 8:o.

— Sandström, V., Handledning i ladugårdsskötseln. Sthlm

1879. 8:o.— — Om myrars uppodling och gödsling; om användning

af konstgjorda gödningsämnen, med fästadt afseende på

cirkulationsbruket i Dalarne; om de ämnen, med hvilka

man bör uppblanda ladugårdsspillning, samt huru denna

i öfrigt bör behandlas. St. Kopparbergs läns hush.

sällsk. qvart. skrift 1879.
— Stahre, L., Bittermandelvattens pröfning. Farm. tidskr.

Sthlm 1879. 8:o.

— Trägårdh, C. A., Undersökning af Lignum Quassise. Farm.

tidskr. Sthlm 1879. 8:o.



569

1879. Waller, C. J., Analys på Ronnebyvatten. K. Vet. Akad.

handl. Stklm 1879. 8:o.

— .— Anatyser på mjölk, öl, vin, cognac, likör, vatten m. m.

Helsovårdsnämnd, berätt. till K. Med. styr. för 1879
och 1880. Stblm.— — Ny analys af Ronnebyvatten. K. Vet. Akad. handl.

o
Stblm 1879. 8:o.— Ångman, A., Jemförande opiumanalyser. Farm. tidskr.

Sthlm 1879. 8:o.

1880. Adler, P., Phaca alpina. Farm. tidskr. Stblm 1880. 8:o.— Berg, £., Lätt sätt att bereda cinnober. Farm. tidskr.

Sthlm 1880. 8:o.

— — Unguentum Nitratis hydrargyrici innerbåller qvick-

silfver. Farm. tidskr. Sthlm 1880. 8:o.— Enell, H., Framställning och pröfning af de skandinaviska

farmakopéernas preparater. Sthlm 1880—1881. 8:o.— — Bidrag till kännedomen om albumins upptäckande i

urin. Farm. tidskr. Sthlm 1880. 8:o.— Holmström, E. A., Quebracho, ett nytt läkemedel. Farm.
tidskr. Sthlm 1880. 8:o.

Ka/jser, A., Den Wilanderska gasoljelampan använd vid

analytiska arbeten. Farm. tidskr. Sthlm 1880. 8:o.— Kullgren, K. J. A., Emplastrum adhmsivum. Farm. tidskr.

Sthlm 1880. 8:o.— Källström, A. E. T., Etylnitrithalten i Aether nitrosus spi-

rituosus. Farm. tidskr. Sthlm 1880. 8:o.— — Om fenols qvantitativa bestämmande. Farm. tidskr.

Sthlm 1880. 8:o.

— Lundeberg, 0. W., Solutio Acidi carbanici. Utgör ett sär-

skildt kapitel i H. Enells »Framställning och pröfning

af de skandinaviska farmakopeernas preparater». Sthlm

1880—1881. 8:o.

— Löfdahl, F., Förslag till en fabrik för galeniska m. fl. far-

maceutiska preparater samt odling och insamling af in-

hemska droger. Farm. tidskr. Sthlm 1880. 8:o.

— Tengberg, J. A., Extractum Secalis cornuti. Farm. tidskr.

Sthlm 1880. 8:o.

— Waller, C. J., Undersökning af vatten från Nya (De Greerska)

källan vid Ronneby. Farm. tidskr. Sthlm 1880. 8:o.

— W/lner, 0., Om pröfning af Ferrum reductum. Farm. tidskr.

Sthlm 1880. 8:o.

1881. Chrysander, J., Folia Digitalis. Farm. tidskr. Sthlm 1881.

8:o.
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1881. Enell, H., Nyare rön inom den kemiska metallurgien.

Farm. tidskr. Stlilm 1881. S:o.— — Om bestämning af socker i urin. Farm. tidskr. Stlilm

1881. 8:o.

— Kaijser, A., Om vicbysalt. Farm. tidskr. Stlilm 1881. 8:o.— — Undersökning af de mest använda käll- och brunns-

vattnen i Enköping 1877—1879. Enköping 1881. 8:o.

— Källström, A. £. T., Om giftig stjernanis. Farm. tidskr.

Stblm 1881. 8:o.

Löfdahl, F., Hvilka utsigter finnas för en inhemsk drog-

handel och fabrikation af farmaceutiska prseparater?

Farm. tidskr. Sthlm 1881. 8:o.

— Martin, R., Sveriges Tandläkarehistoria. Sthlm 1881. 8:o.

— Nordin, /. o. Tengberg, A., Svensk farmaceutisk matrikel.

Sthlm 1881. 8:o.

— Oldberg, 0., Unofficial Pharmacopeia. Philadelphia 1881. 8:o.

— Rosendahl, H. V., Giftig stjernanis importerad till Sverige.

Farm. tidskr. Sthlm 1881. 8:o.— — Om Aspidospermin och quebrachopreparat. Farm.

tidskr. Sthlm 1881. 8:o.

— Setterberg, C., Ueber die Darstellung von Rubidium und

Csesium-Verbindungen und ueber die Gewinnung der

Metalle selbst. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1881. 8:o.

— Beredning af Kalium-ferri-tartrat. Farm. tidskr. Sthlm

1881. 8:o.

— Stahre, L., Acetons påvisande i urin. Farm. tidskr. Sthlm

1881. 8:o.

1882. Enell, H., Ännu några ord om bestämning af socker i urin.

Farm. tidskr. Sthlm 1882. 8:o.

Fredriksson, A., Om alkalibikarbonats pröfning på halt af

monokarbonat samt om kolsyras qvantitativa bestäm-

mande. Farm. tidskr. Sthlm 1882. 8:o.

Ramberg, N. P., Aix les bains och några kurorter i Savojen.

Sthlm 1882. 8:o.— — Undersökning af vatten fi'ån Lejonkällan vid Ström-

stad. Hygiea. Sthlm 1882. 8:o.

— Kaijser, A., Några ord om sockerbestämning i urin. Farm.

tidskr. Sthlm 1882. 8:o.

— Rosendahl, H. V., Fructus Anisi stellati och dess förfalsk-

ningar. Hygiea. Sthlm 1882. 8:o.

— Setterberg, C., Vanadimnetallen, dess framställning och

fysikaliska egenskaper. Iv. Vet. Akad. handl. Sthlm

1882. 8:o.



571
1882.

Setterberg, C., Om några Cesium och Rubidium föreningar.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1882. 8:o.

— Undén, V., Jodoformstift. Farm. tidskr. Sthlm 1882. 8:o.

1888. Bergman, J. G., Om arsenikprof. Farm. tidskr. Sthlm

1883. 8:o.— — Metod för påvisande af fria mineralsyror i ättika och

viner. Farm. tidskr. Sthlm 1888. 8:o.

— — Om utfällning af svafvelarseniken vid undersökning af

tyger, tapeter o. d. Farm. tidskr. Sthlm 1883. 8:o.

— Forssell, H. £., Om sockersjuka. Lidköp. 1883. 8:o.

— Hamberg, N. P., Fysiologiska försök med de flygtiga äm-

nen, som förefinnas i bränvin. Hygiea. Sthlm 1883.

8:o.

— Hamberg, H. P. o. Sondén, M., Giftiga verkningar af

stenmurklan. Hygiea. Sthlm 1883. 8:o.

— Liljenström, G., Något om Kamåla och dess förfalskning.

Farm. tidskr. Sthlm 1883. 8:o.

— Schartau, J. F., Några jemförelser mellan svenska, danska,

tyska, franska och engelska farmakopéerna. Farm. tidskr.

Sthlm 1883. 8:o.

— Stahre, L., Program för undervisningen i kolföreningarnes

kemi och farmaci vid Farmaceutiska institutet. Sthlm

1883. 8:o.

— Strömberg, C. K., Förteckning på Svenska farmakopéns

läkemedel med uppgift på de beredningar i gällande

farmakopéer, hvartill de användas. Sthlm 1888. 8:o.

1884. Berqman, J. G., Om arsenikprof. Farm. tidskr. Sthlm

1884. 8:o.

— Falk, C., Författningar m. m. rörande apoteksväsendet i

Sverige. Kronologisk samling 1683—1884. Jönköp.

1884. 8:o.

— Johanson, E., Borglycerid. Farm. tidskr. Sthlm 1884. 8:o.

— Oldberg, 0. o. Wall, 0. A., Companion of the United

States Pharmacopoeia. New York 1884. 8:o. Ed. 2.

Ib. 1887.

Setterberg, C., Granskning af Schneiders-Fresenius-Babos

arsenikundersökningsmetod af beklädnadsartiklar m. m.

enligt giftstadgans föreskrift. Hygiea. Sthlm 1884. 8:o.

1885. Ahlberg, K. A., Om pröfning af Ferrum pulveratum och

reductum på arsenikhalt. Farm. tidskr. Sthlm 1885.

8:o.

— Bergman, J. G., Knapps sockerbestämningsmetod. Farm.

tidskr. Sthlm 1885. 8:o.
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1885. Bergman, J. G., Pottaskeanalyser. Farm. tidskr. Sthlm

1885. 8:o.

— Hamberg, N. P., Om likförbränning. Sthlm 1885. 8:o.— — Undersökning af ölets alkoholer. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1885. 8:o.

— Kull, F. A., Förslag till en Garantiförening för Sveriges

apotekare och examinerade apotekare för att anskaffa

nödigt kapital till personligt apoteks öfvertagande, jemte

utdrag ur protokollet vid Farmaceutiska föreningens

allmänna sammankomst d. 15 Maj 1885. Bih. till Farm.

tidskr. Sthlm 1885. 8:o.

(Lindström, H. G.), Förslag till sjelfhjelpsförening för Sve-

riges apotekare och farmaceuter. Ups. 1885. 8:o. Anon.
— 0/dberg, 0., Outline of the Course of Lectures on Phar-

macy. Chicago 1885. 8:o.

1886. Blomquist, A. N., Jodkaliums löslighet i sprit. Farm. tidskr.

Sthlm 1886. 8:o.

— Enebuske, C., Om Platinas metylsulfinbaser. Gradualaf-

handling. Lund 1886. 8:o.

— Hamberg, N. P., Arseniksyrlighetens förändring i beröring

med ruttnande animaliska ämnen. K. Vet. Akad. handl.

Sthlm 1886. 8:o.

— Lundell, L., Om militära farmaceutiska förhållanden i Frank-

rike. Farm. tidskr. Sthlm 1886. S:o.

— Petterson, C., Blad ur Svenska Farmaceutiska föreningens

historia. Ett 25 års minne. Sthlm 1886. 8:o.

— 5chiIlberg, A. J., Om minimala mängder qvicksilfvers på-

visande i organiska ämnen. Farm. tidskr. Sthlm 1886.

8:o.

— Wallén, 0. £., Några ord om Eterindustrin i vårt land.

Farm. tidskr. Sthlm 1886. 8:o.

1887. Bergman, J. G., Farmaceutisk-kemisk analys, kort, prak-

tisk handledning vid utförande af å apotek förekom-

mande kemisk-analytiska arbeten. Gtbg 1887. 8:o.

Hamberg, N. P., Några ord om receptskrifning. Hygiea.

Sthlm 1887. 8:o.

Martin, B., Kortfattad tandläkemedelslära. Sthlm 1887. 8:o.

Nordin, /. o. Schimmelpfennig, C. F. V., Svensk farma-

ceutisk matrikel. Sthlm 1887. 8:o.

Oldberg
,

0. o. Long, J. H., Laboratory Manual of Che-

mistry. Chicago 1887. 8:o.

Stahre, L., Om pröfning af kinasalt. Farm. tidskr. Sthlm

1887. 8:o.
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1887. Stahre, L., Mjölkanalyser (i Redogörelse för Sthlms mjölk-

kommissions verksamhet för åren 1887—1894). Sthlm.

1888. Bergman, J. G., Om arsenikundersökningar. Farm. tidskr.

Sthlm 1888. 8:o.— — Separerrör. Farm. tidskr. Sthlm 1888. 8:o.— — Praktiska notiser till några af svenska farmakopéns

prseparanda. Farm. tidskr. Sthlm 1888. 8:o.

Du Rées, C., Latmsk-Svensk ordlista till Svenska farma-

kopéns VII upplaga. Sthlm 1888. 8:o.

— Nordin, /., Från nordiska utställningen i Köpenhamn 1888.

Farm. tidskr. Sthlm 1888. 8:o.

— 01dberg, 0., Manual of Weigths and Measures. Chicago

1888. 8:o.— —
- Pharmaceutical Problems. Chicago 1888. 8:o.

Uhr, D., Handledning till inkomstbringande arbete för

äfven de mindre arbetsföra. Sthlm 1888. 8:o.

1889. Bergman, J. G., Sublimatförbandsmedel. Farm. tidskr.

Sthlm 1889. 8:o.

— Lindgren, J., Om Alménska vattenreningsmetodens använ-

dande vid mineralvattensfabrikationen. Farm. tidskr.

Sthlm 1889. 8:o.

— Nordin, /., Apotheksprivilegiernas amortisering i Sverige.

Vort Apothekervsesen. Holding 1889. 8:o.

(Schmeling Danielsson, G. D.J, Handbok för laboranter.

Hjelpreda vid beredningar och pröfningar af farmaceu-

tiska prseparater. Af en flerårig laborant. Luleå 1889.

8:o. Anon.
— Thedenius, C. G. H., Kalkexsickator. Farm. tidskr. Sthlm

1889. 8:o.

Uhr, D., Handledning vid insamling af medicinalväxter,

frö af foderväxter, barr och löfträd. Sthlm 1889. 8:o.

1890. Martin, R., Om artificiella tänder. Sthlm 1890. 8:o.

— Matrikel Öfver Sveriges tandläkare. Sthlm 1890. 8:o.

— Nordin, Anteckningar öfver Hemiptera. Sthlm 1890.

8:o.

— Nordin, /. o. Schimmelpfennig, C. F. IN., Svensk farma-

ceutisk matrikel. Sthlm 1890. 8:o.

Rosén, A. R., Färgerikonsten. Landskrona 1890. 8:o.

Sebardt, C. IN., Om den stigande eller aftagande förbruk-

ningen af en del apoteksvaror under de senare decen-

nierna. Hygiea och Farm. tidskr. Sthlm 1890.

Une lettre inédite de Scheele å Lavoisier. Revue générale

des Sciences pures et appliquées Année I. Paris 1890.
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1890. Stahre, L., Några metallarseniders uppkomst på våta vägen.

Sv. kem. tidskr. Sthlm 1890. 8:o.

1891. Lehman, A. o. ftlurray, A., Taxa å i recepturen förekom-

mande icke officinella läkemedel, utarbetad af Apote-

karesocietetens taxerevisorer 1891. Sthlm 1891. 4:o.

Taxan utkom under samma redaktion till och med 1905,

sedan år 1898 under namn af Taxa å icke officinella

läkemedel samt handköpstaxa, sedan år 1902 under

namn af Tilläggstaxa och Handköpstaxa samt sedan år

1905 under namn af Apotekare-Societetens taxa å offi-

cinella och icke officinella läkemedel m. m.

— Lindgren, J. A., Förteckning öfver de allmännaste svenska

läkemedelsnamnen. Jönköp. 1891. 8:o.

Martin, R., Vägledning vid receptskrifning. Sthlm 1891.

12:o.

Nordin, /., De Halliska medikamenterna. Farm. tidskr.

Sthlm 1891. 8:o.

— Pleijel, C., Om pröfning af amygdalin på salicin. Farm.

tidskr. Sthlm 1891. 8: o.

Rosendahl, H. V., Fall af snöblindhet. Hygiea. Sthlm

1891. 8:o.

— Thedenius, C. G. H., Om expedition af sublimat i pulver-

form. Farm. tidskr. Sthlm 1891. 8: o.— — Oleum Chsenoceti. Sammanställning. Farm. tidskr.

Sthlm 1891. 8:o.

— Apparat för beredning af Klemmings rökgubbar. Farm.

tidskr. Sthlm 1891. 8:o.

— Thedenius, C. G. H., Luhr, R. E., Seman, P. A., Lindgren,

J. A. o. Göransson, T. J. G., Pharmaca composita,

innehållande kompositioner på icke officinella läkemedel

och magistralformler, jemte bihang innehållande kompo-

sitioner på beredningar afsedda för tekniskt bruk, rea-

gentier m. m. Jönköp. 1891. 8:o.

— Waller, E., Bidrag till undersökning af flytande, feta oljor.

Sv. kem. tidskr. Sthlm 1891. 8:o.

1892. B/omquist, A. N., Reseberättelse angående 14:de Skand.

Naturforsk. mötet i Köpenhamn samt farmaceutiska

förhållanden i Danmark. Sthlm 1892. 8:o.

— Bruzelius, E. L., Reseberättelse öfver apoteksväsendet i

Danmark och redogörelse för den farmac. sektionens

förhandlingar på 14:de Skand. Naturforsk. mötet. Sthlm

1892. 8:o.
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1892. Enell, H., Farmaceutiska iakttagelser. Farm. tidskr. Sthlm

1892. 8:o.

— Lundeberg, 0. I/V., Mineralvattensapparaters konstruktion,

jämte planscher. Manuskript, som förvaras i Farm. instit.

bibliotek. 1892.
— Nordin, /., Scbeelestodens historia. Svenska Dagbladet.

Sthlm 1892.

Rosendahl, H. V., Några lappländska växtformer. Bot.

not. Sthlm 1892. 8:o.

— Några anteckningar från en exkursion genom Luleå

lappmark sommaren 1892. Bot. not. Sthlm 1892. 8:o.— — Kolerabacillen. Sthlm 1892. 8:o.

— (Stahre
,

L.), Förslag till allmänna regler vid befordran

till apoteksinnehafvare, af en kommitterad. Farm. tidskr.

Sthlm 1892. 8:o. Anon.

1893. Bruzelius, E. L., Om användning af sterelisationsmetoden

vid förvaring af vätskor, som hafva lätt för att jäsa

och surna. Farm. tidskr. Sthlm 1893. 8:o.— — 14:de skandinaviska naturforskaremötet i Köpenhamn
4—9 Juli 1892. Farm. tidskr. 1893. 8:o.

— Läkemedelsförsäljning af andra än apotekare. Farm.

tidskr. Sthlm 1893. 8:o.

— Danielson, C. J., Resebref från Amerika. Farm. tidskr.

Sthlm 1893. 8:o,

— Enell, H., Farmakopéns ammoniakprof å ren karbolsyra.

Farm. tidskr. Sthlm 1893. 8:o.

Granath, I/V., Beredning af fettfri förbandsbomull. Grenmäle.

Industr. tidn. Noi'den 1893.
— Holmgren, A. I/V., Om de officinella och om de nyare läke-

medlens dosering m. m. Malmö 1893. 8:o.

— Källberg, C. G., Analyser af hjorthornsalt. Farm. tidskr.

Sthlm 1893. 8:o.

Liljenström, G., Öfver en ny metod att ur extrakt afskilja

alkaloider. Farm. tidskr. Sthlm 1893. 8:o.

Lindgren, J., Arsenikhaltigt sodavatten. Farm. tidskr.

Sthlm 1893. 8:o.

Nordin, /., Carl Wilhelm Scheele. Ett minnesblad öfver

festerna d. 9 Dec. 1892. Sthlm 1893. 8:o.

— — Svensk farmaceutisk bibliografi. Farm. tidskr. Sthlm

1893. 8:o.

— Nordin, /. o. Schimmelpfennig, C. F. I/V., Svensk farma-

ceutisk matrikel. Sthlm 1893. 8:o.

Rosendahl, H. IV., Farmakologiska undersökningar beträf-
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fande Aconitum septentrionale Koelle. Gradualafhandling.

Sthlm 1893. 8:o.

1893. Rosendahl, H. V., Statistiska förhållanden bland Sveriges

nomadfolk. Hygiea. Sthlm 1893.

Setterberg, C., Om aluminiums förhållande till åtskilliga

födoämnen. Sv. kem. tidskr. Sthlm 1893.
— Skotte, C. E., Pilulse ferratse cum Chinina. Farm. tidskr.

Sthlm 1893. 8:o.

— Stahre, L., Qvalitativ analys (utan titelblad). Sthlm 1893.

12:o.

— Waller, E., Kan kemiskt renad bomull (förbandsbomull)

med rågon förtjenst tillverkas i Sverige, och huru skall

den renade bomullen vara beskaffad, för att kunna kon-

kurrera med utländskt fabrikat? Sv. kem. tidskr. Sthlm

1893. 8:o.

1894. Blomquist, A., Om beredning af Ungv. Tannat. plumb.

Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1894. 8:o.— — Om tillvaratagande af visrnut i fällnings- och tvätt-

vätskor efter Subnitras bismuthic. Nord. farm. tidskr.

Kjöbenh. 1894.
— — Iakttagelse vid utförandet af Fresenius-Babos arsenik-

prof. Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1894. 8:o.

Danie/son, C. J., Studier vid världsutställningen i Chi-

cago 1893 samt öfver farmaceutiska förhållanden i Nord-

amerikas Förenta stater jemte referat öfver sjunde inter-

nationella farmaceutiska kongressens förhandlingar. Rese-

berättelse. Sthlm 1894. 8:o.

Enell, H., Om Aether, Aether spirituosus och Aether spiri-

tuosus camphoratus. Nord. farm. tidskr. Kjöpenh.

1894. 8:o.

— — Studier öfver benzoesyra. Nord. farm. tidskr. Kjöpenh.

1894. 8:o.

— — Vismutpreparaters pröfning på tellur och arsenik. Nord

farm. tidskr. Kjöbenh. 1894. 8:o.

— Hedman, A. J., Apoteket Ugglan i Stockholm. Sthlm 1894.

8:o.

— Kuylenstjerna, K. G., Ueber die Einwirkung aromatischer

Senföle auf aromatische Kohlenwasserstoffe und Phe-

noläther bei Gegemvart von Aluminiumchlorid. Inaugural-

Dissertation. Heidelberg 1894. 8:o.

>— Källström, A. E. T. o. Schimmelpfennig, C. F. IV., För-

fattningar m. m. angående apoteksväsendet i Sverige
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omfattande tiden från och med år 1683 till och med
1 Maj 1894. Sthlm 1894. 4:o.

1894. Liljenström, G., Om undersökning af Extr. Conii. En ny
bestämningsmetod för flyktiga alkaloider. Farm. tidskr.

Sthlm 1894. 8:o.

— Studier öfver alkaloidbestämning i extrakter. Nord.

farm. tidskr. Kjöbenh. 1894. 8:o.

— Lundeberg, O. W., Mineralvattenapparat för flytande kol-

syra. Plansch jämte text, som förvaras i Farm. instit.

bibliotek. 1894.
— Rising, A., Om emulsinets i mandlar känslighet för värme.

Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1894. 8:o.

Rosendahl, H. V., Järnets verkningssätt inom organismen.

Eira. Sthlm 1894. 8:o.

— Kopparns fysiologiska betydelse för växt- och djurriket,

dess giftverkan samt terapeutiska användning. Ups. Läk.

fören. förhandi. Ups. 1894—1895. 8:o.

Sebardt, C. W., Apoteksprivilegiernas i Sverige amortering.

Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1894. 8:o.— Apotekarekårens lifränte- och pensionskassa i Sverige.

Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1894.

Stahre, L., Oskar Th. Sandahl. Nekrolog. Nord. farm.

tidskr. Kjöbenh. 1894. 8:o.

— Farmaceutisk-kemisk statistik. Nord. farm. tidskr.

Sthlm 1894. 8:o.

Svensson, N., Några sällsyntare fanerogamer från norska

finnmarken. Bot. not. Sthlm 1894. 8:o.

Waller, E., Några iakttagelser angående de förändringar,

feta oljor undergå vid förvaring, särskildt med afseende

på oxidationshastigheten. Nord. farm. tidskr. Kjöbenh.

1894.

1895. Ahlberg, K., Om antidifteriserum i de nordiska länderna.

Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1895. 8:o.

Delphin, T. o. Källström, A. E. T., Anatomisk undersök-

ning af birötterna hos Hydrastis canadensis. Nord.

farm. tidskr. Kjöbenh. 1895. 8:o.

— Enell, H., Om pröfning af Balsamum Copaiva. Nord.

farm. tidskr. Kjöbenh. 1895. 8:o.

Kjellin, C. o. Kuylenstjerna, K. G., Om några nya hy-

droxylaminderivat. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1895.

8:o.

Liljenström, G., Studier öfver Tysklands apoteksför-

hållanden samt minnen från en färd i Österrike-

Farmaciens historia. :57
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Ungern och Tyskland. Reseberättelse. Ulricehamn
1895. 8:o.

1895. Lundeberg, 0. IV., Sexton för hand ritade planscher om-
fattande farmaceutiska laboratorieapparater. Förvaras

hland Farm. instit. tekn. farmac. samlingar. 1895.

— Moberger, J. IV., Det Bettendorffska reagensets känslighet.

Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1895. 8:o.

— Moberger, J. IV. o. Hamner, J. IV., Smör och margarin-

undersökningar med Pulfrichs totalrefraktometer. Kjö-

benh. 1895. 8:o.

Petterson, C., En återblick. Farm. tidskr. Sthlm 1895.

8:o.

— Rosendahl, H. V., Pharmakologische Untersuchungen uber

Aconitum septentrionale Koelle. Sonderabdr. aus Arbeit.

des pharmakol. Instit. zu Dorpat. Stuttg. 1895. 8:o.— — On septentrionalin as an Ansesthetic and Substitute

for Curare in the performance of Vivisection. British

medical Journal. Lond. 1895.

Schillberg, A. J., Amerikanskt häftplåster. Farm. tidskr.

Sthlm 1895. 8:o.

Stahre, L., En citronsyrereaktion. Nord. farm. tidskr.

Kjöbenh. 1895. 8:o.

Svenson, M. L., Olaglig medikamentshandel. Farm. tidskr.

Sthlm 1895. 8:o.

Svensson, N. A., Om den fanerogama och kärlkryptogama

vegetationen kring Kaitumsjöarne i Lule lappmark.

K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1895. 8:o.

Thedenius, C. G. H., Om Kreosot-Magnesia. Nord. farm.

tidskr. Kjöbenh. 1895. 8:o.

Waller, E., En inblick i den Hubl’ska klorjodadditions-

metoden och sätt att afhjelpa dess brister. Sv. kem.

tidskr. Sthlm 1895. 8:o.

Wastenson, H., Farmaceutisk-kemisk statistik. Citronsyra.

Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1895. 8:o.

— Farmaceutisk-kemisk statistik. Citronsyras löslighet i

eter. Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1895. 8:o.

1896. Ahlberg, K., Fysiska instrument till undersökning af läke-

medel. Farm. tidskr. Sthlm 1896. 8:o.

Anderson, Hj. o. Källström, A. E. T., Folia Uvaa Ursi och

några deras förväxlingar. Nord. farm. tidskr. Kjöbenh.

1896. 8:o.— Bamberger, E. o. Ekecrantz, Th., Zur Kenntniss des nitro-
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sophenylhydroxylamins. Ber. d. d. chem. Ges. Berl.

1896.

1896. Ekecrantz, Th., Torkapparat för gaser. Farm. tidskr.

Sthlm 1896. 8:o.

— Öfver nitrosofenylhydroxylaminester. K. Vet. Akad.
liandl. Sthlm 1896. 8:o.— — Bidrag till kännedomen om nitrosometyluretans reak-

tioner. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1896. 8:o.— — Tal till Carl Wilhelm Scheeles minne. Farm. tidskr.

Sthlm 1896. 8:o.

— Enell, H., Om Bitartras kalicus. Nord. farm. tidskr. Kjö-

benk. 1896. 8:o.— — Om kalciumtartratets löslighet. Nord. farm. tidskr.

Kjöbenh. 1896. 8:o.— — Om pröfning af Ferrum pulveratum på arsenik. Nord.

farm. tidskr. Kjöbenh. 1896. 8:o.

— Om beredning och pröfning af Etylbromid. Farm.

tidskr. Sthlm 1896. 8:o.

— Några reflektioner öfver Bettendorffs arsenikprof. Nord.

farm. tidskr. Kjöbenh. 1896. 8:o.

— Järnarsenids resistens vid smältning med salpeter.

Nord. farm. tidskr. Kjöbenh. 1896. 8:o.

— Enell, H., Thedenius, H. o. Luhr, R., Pharmaca composita.

2:dra uppl. Sthlm 1896. Supplement till Pharmaca
composita. 2:dra uppl. Ib. 1896.

Lundeberg, 0. I/II., Artificiella mineralvatten och läskvatten.

Pharmaca composita. 2:dra uppl. Sthlm 1896. 8: o.

Nloberger, J. W. o. Källström, A. E. T., Rhizoma Graminis

och några dess förväxlingar. Nord. farm. tidskr. Kjö-

benh. 1896. 8:o.

Mossberg, F., Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896. Rese-

bref. Farm. tidskr. Sthlm 1896. 8:o.

Nordin, /., Från 1896 års Industri- och Slöjdutställning i

Malmö. Farm. tidskr. Sthlm 1896. 8:o.

O/ners, A., Blixt-taxa (Recepturtaxa) för arbeten vid recep-

turen. Eskilst. 1896. 4:o.

Ringström, C. G. o. Mossberg, F., Apoteket Lejonet i

Göteborg. Gtbg 1896. 4:o.

— Schimmeipfennig, C. F. V., Svensk farmaceutisk matrikel.

Sthlm 1896. 8:o.

Skotte, C. E., Några receptformler och beredningsmetoder.

Farm. tidskr. 1896. 8:o.
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1896. Svenson, M. L., Studier öfver apoteksväsendet i Finland.

Reseberättelse. Norrk. 1896. 8:o.

1897. Ahlberg, K., Den Svenska Farmacien å Konst- och In-

dustriutställningen i Stockholm 1897. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1897. 8:o.

— — Kolsyreindustrien i Sverige. Sv. farm. tidskr. Sthlm.

1897. 8:o.

— Hvad förstås enligt svensk lag med läkemedel, eller

huru skyddar svensk lag apotekare mot intrång i rätten

att försälja läkemedel? Sv. farm. tidskr. Sthlm 1897.

8:o.

— Ahlberg, K. o. Breitholtz, l/lV., Reseberättelse. Omfattar redo-

görelse för den II:dra internationella farmaceutiska ut-

ställningen i Prag samt apoteksförhållanden i Österrike-

Ungern, Dresden och Venedig. Sthlm 1897. 8:o.

— Bergh, G. Fr., Apotekarmedaljens frånsida. Idun. Sthlm

1897. 8:o.

— B/omquist, A., Om isättikreaktionen på Aetheroleum Menthae

piperitse samt betingelserna för densamma. Meddel. fr.

Farm. fören. Sthlm 1897. 8:o.

— Fluidextrakters beredning och analys. Meddel. fr.

farm. fören. Sthlm 1897. 8:o.

Ekecrantz, Th., Nekrolog öfver Wilhelm Blomstrand. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1897. S:o.

— — En syntes ur toluol. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm

1897. 8:o.

Ekecrantz, Th. o. Rising, A., Zur Kenntniss der Phloro-

glucinazofarbstoffe. K. Vet. Akad. bandi. Sthlm 1897.

8:o.

Holmström, E. A., Die Ueberfiihrung der schwedischen

verkäuflichen Apotheken in persönliche Gerechtigkeiten.

Sonderabdr. aus d. deutsch. Vierteljahresschr. fur öffentl.

Gesundheitspfiege. Braunschw. 1897. 8:o.

Johansson, F. A., Pulverkapselöppnare. Farm. tidskr. Sthlm

1897. 8:o.

Kaijser, A., Beredning af Mineralvatten och Läskedrycker

å apotekets i Enköping mineralvattenfabrik. Enköp.

1897. 8:o.

Kjellin, C. o. Kuylenstjerna, K. G., Ueber einige alipha-

tische Abkömlinge des Oxjdhioharnstoffs. Iv. Vet. Akad.

handl. Sthlm 1897. 8:o.— — Ueber /J-o-Nitrobenzylhydroxylamin. Ber. d. d. chem.

Ges. Berl. 1897. 8:o.
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1897. Kjellin, C. o. Kuylenstjerna, K. G., Ueber Bisnitrosyl-

benzyle. K. Vet. Akad. bandi. Stblm 1897. 8:o.

Rosendahl, H. V., Lärobok i Farmakognosi. Ups. 1897.

8:o.— — Rindö järnvatten. Sv. Läk. sällsk. förbandi. Sthlm

1897. S:o.

Sandblom, £., Ny, enkel metod att sätta upp pulverkapslar.

Farm. tidskr. Sthlm 1897. 8:o.

Schimme/pfennig, C. F. V., Om arcana. Meddel. fr. farm.

fören. Stblm 1897. 8:o.— — Om Farmaciens framtid. Meddel. fr. farm. fören.

Stblm 1897. 8:o.

Sjöberg, K. M., Om itrols löslighet. Sv. farm. tidskr.

Stblm 1897. 8:o.

•— Farmaceutiska artiklar på Konst- och Industriutställ-

ningen i Stockholm 1897. Farm. tidskr. Stblm 1897.

8:o.— — Nordiska farmaceutmötet i Stockholm 1897. Farm.

tidskr. Sthlm 1897. 8:o.

Stahre, L., Kvicksilfvertymolacetat. Sv. farm. tidskr.

Stblm 1897. 8:o.— — Den farmaceutiska utbildningen. Sv. farm. tidskr.

Stblm 1897. 8:o.

1898. B/omquist, A., Nyare fluidextrakt och deras analys. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1898. 8:o.— — De nyare desinfektionsmedlen och deras sammansätt-

ning. Meddel. fr. Farm. fören. Stblm 1898. 8:o.

Bruzelius, E. L., Befordringarne inom apotekareyrket i

Sverige under åren 1888—1897. Gtbg 1898. 8:o.— — I medikamentsförrådsfrågan. Sv. farm. tidskr. Stblm

1898. 8:o.— — Om oexaminerad kvinnlig arbetshjälp på apotek och

fördelarna däraf. Sv. farm. tidskr. Stblm 1898. 8:o.

— — Om olägenheterna af att ett ämne afsedt till läkemedel

ej alltid är lika voluminöst. Sv. farm. tidskr. Stblm

1898. 8:o.

Ekecrantz, Th., Vårt farmaceutiska undervisningsväsen.

Sv. farm. tidskr. Stblm 1898. 8:o.

—• — Huru böra farmaceutiska fackorgan inom Sverige och

angränsande länder vara beskaffade för att fylla berät-

tigade kraf? Sv. farm. tidskr. Sthlm 1898 8:o.

— Enell, H., Om läkemedels löslighet uti olika lösningsmedel.

Meddel. fr. farm. fören. Stblm 1898. 8:o.



582

1898. Enell, H., Om Solutio Subacetatis aluminici. Meddel. fr.

farm. fören. Sthlm 1898. 8:o.

— Om pröfning af kloralhydrat. Meddel. fr. farm. fören.

Sthlm 1898. 8:o.

— Om pröfning af Ferrum pulveratum och Ferrum redu-

ctum. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1898. 8:o.

— Holmström, E. A., Die schwedischen Amortisationsfonds

zur Ablösung der verkäuflichen Apothekenprivilegien.

Deutsch. Vnerteljahresschrift fiir öffentl. Gesundheits-

pflege. Braunschw. 1898. 8:o.

— Kuylenstjerna, K. G., Om böldpesten och dess bakterie.

Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1898. 8:o.

Liljenström > G., I medikamentsförrådsfrågan. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1898. 8:o.— — Ordmärkesskydd och reklammedicin. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1898. 8:o.

Lindman, Bl. o. Sjöberg, K. M., Extemporetaxa utarbetad

efter medicinaltaxorna och Apotekaresocietetens taxa för

1899. Sthlm 1898. 4:o. Nya upplagor utg. åren 1900

och 1901.
— Lundberg, C. F., Några anteckningar om apoteksväsendet

i Norge. Beseberättelse. Sthlm 1898. 8:o.

— Moberger, J. W., Om framställning af Sulphur prsecipita-

tum. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1898. S:o.

Nordin, /., Om reciprok tjenstgöring å nordiska apotek.

Berättelse öfver Nordiska farmaceutmötet i Stockholm

1897. Sthlm 1898. 8:o.

— Petterson, C., Bör ej apotekarekåren hafva en represen-

tant i Medicinalstyrelsen? Berättelse öfver Nordiska

farmaceutmötet i Stockholm 1897. Sthlm 1898. 8:o.

Rising, A., Behofvet af stipendier för examinerade apote-

kares fortsatta studier. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm

1898. 8:o.— — Elektrolysens användning inom den organiska kemien.

Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1898. 8:o.

— Fenolers azofärgämnen. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm

1898. 8:o.

Schi/lberg, A. J., Om konstgjordt silke. Meddel. fr. farm.

fören. Sthlm 1898. 8:o.

Schimme/pfennig, C. F. V., Om apoteksarrenden. Berät-

telse öfver Nordiska farmaceutmötet i Stockholm 189 1 .

Sthlm 1898. 8:o.
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1898. Sjöstedi, G., Huru böra telefonerade recept behandlas,

äfvensom recept af utländska läkare. Berättelse öfver

Nordiska farmaceutmötet i Stockholm 1897. Sthlm

1898. 8:o.— Stahre, L., Vårt farmaceutiska undervisningsväsen. Gen-

mäle. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1898. 8:o.

Wahlqvist, V., Berättelse öfver Nordiska farmaceutmötet i

Stockholm den 9, 10, 11 och 12 september 1897, utg.

af Farmaceutiska föreningen. Sthlm 1898. 8:o.

WestUng, R., Utvecklingshistorien hos Semin. Strophantus.

Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1898. 8:o.— — Studier öfver Umbelliferernas frukter. Meddel. fr.

farm. fören. Sthlm 1898. 8:o.

Winberg, A., Den åttonde internationella farmaceutiska

kongressen i Bruxelles jämte några ord om belgiska

apoteksförhållanden. Reseberättelse. Sthlm 1898. 8:o.

1899. Ahlberg, K., Farmaceutisk Teknik. Sthlm 1899. 8:o.

— Blomquist, A., Påvisandet af jod i urin efter invärtes be-

handling med en organisk jodförening (jodalbacid). Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1899. 8:o.— — Mercuriol. Ein neues Quecksilberpräparat aus me-

tallischem nach einer neuen Methode feinvertheiltein

Qvecksilber. Archiw fiir Dermatol. u. Syphilis. Pi’ag

1899. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1899. 8:o.

— Breitholtz, W. o. Schimme/pfennig, C. F. V., Kommentar
till recepturtaxan af år 1884. Sthlm 1899. 8:o.

— Delphin, T., Pröfning af läkemedel. Formalin. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1899. 8:o.— — Om några flyktiga oljor. Sv. farm tidskr. Sthlm

1899. 8:o.

— Ytterligare om pröfning af flyktiga oljor. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1899. 8:o.

— Ekecrantz, Th., Granskning af förslaget till ny stadga för

Farm. institutet, afgifvet af dess styrelse. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1899. 8:o.— — Bidrag till kännedomen om oximklorhydratens konsti-

tution. K. Vet. Akad. handl. Sthlm 1899. 8:o.

— Enell, H., Om pröfning af Kermes mineralis. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1899. 8:o.

— HagcBus, J., Om emetin samt bottensatsen i Mixtura Thie-

lemanni. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1899. 8:o.

— Holmström, E. A., Ueber die Reform des schwedischen
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Apothekenwesens. Deutsch. Vierteljahresschr. f. öffentl.

Gesundheitspflege. Braunschw. 1899. 8:o.

1899. Nordin

,

/., Medlemmar af apotekarekåren. Porträttsamling

med biografiska uppgifter. Malmö 1899. 8:o.— Nordström, P., Några titreringar med kaliumkromat. Med-
del. fr. farm. fören. Sthlm 1899. 8:o.

Schillberg, A. J., Om beredning af kaliumplatinaklorur.

Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1899. 8:o.

Schimmelpfennig, C . F. V., Svensk farmaceutisk matrikel.

Sthlm 1899. 8:o.

Setterberg, C., Om undersökning af Kalciumkarbid. Tek-

nisk tidskr. Sthlm 1899. 8:o.

Stahre, L., Reseberättelse. Farmaceutiska undervisnings-

förhållanden i utlandet. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1899.

8:o.

Swan, H., Undersökningar öfver flyktiga oljor. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1899. 8:o.— — Ytterligare några ord om flyktiga oljor. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1899. 8:o.

Thimgren, A., Apoteksförhållanden i England jemte några

ord om dess droghandel m. m. Reseberättelse. Sthlm

1899. 8:o.

West/ing, R., Mikroskopets betydelse vid undersökning af

droger. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1899. 8:o.

1900. Aronsson, E., Flyktiga oljors pröfning. Eira. Sthlm 1900.

8:o.— Bamberger, E. u. Rising, A., Ueber Mesitylhydroxylamin

und Nitrosomesitylen. Ber. d. d. chem. Ges. Berl.

1900. 8:o.— — Ueber Mesitylchinol. Ber. d. d. chem. Ges. Berl.

1900. 8:o.

—- B/omquist, A., Arsenikens eliminationsförhållanden vid in-

travenösa injektioner. Tillsammans med E. Weländer

och JrAlmqvist publiceradt i Nord. medic. arkiv. (Ueber

die Behandlung der Psoriasis mit intravenösen Arsenik-

injektionen). Ups. 1900. 8:o.

Delphin, T., Bestämning af brytningsindices såsom pröf-

ningsnorm för flyktiga oljor. Meddel. fr. farm. fören.

Sthlm 1900. 8:o.

— Beskaffenheten af några preparater och droger sådana

de förekomma i handeln. Meddel. fr. farm. fören.

Sthlm 1900. 8:o.— Ekecrantz, Th., Några ord med anledning af K. Medicinal-
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styrelsens förslag till nya stadgar för Farmaceutiska

institutet. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1900. 8:o.

1900. Ekecrantz, Th., Om införandet af kvicksilfver nti cykliska

föreningar. Meddel. fr. farm. fören. Stlilm 1900. 8:o.

— Studier öfver benzaldoximer och deras reaktionspro-

dukter med diazometan. Akad. afhandl. för vinnande af

fil. doktorsgrad. Sthlm 1900. 8:o.

Enell, H., Om beredning af dekokter och infusioner. Med-

del. fr. farm. fören. Sthlm 1900. 8:o.— — Undersökningar öfver alkaloidhalten i Oleum Hyos-

cyami infusum. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1900. 8:o.

Haldin, A., Mjältbrandsbacillen. Meddel. fr. farm. fören.

Sthlm 1900. 8:o.

— Källberg, C. G., Nyare apparater för mineralvattenbered-

ning. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1900. 8:o.

Liljenström, G. o. Sundstedf, G., Studier öfver värdebe-

stämning af Secale cornutum. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1900. 8:o.

— Nordstrom, P. G., Titrimetrisk bestämning af järn medelst

iodkalium och tiosulfat. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1900.

8:o.— — Fliickigers prof å arsenik och dess användbarhet sär-

skildt vid pröfning af vismutsalter. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1900. 8:o.

— Rising, A., Uber Einwirkung von p-Toluolsulfinsäure auf

Nitrosobenzol und auf /?-Phenylhydroxylamin. Uber
Mesitylhydroxylamin. Inangural-Dissertation. Basel 1900.

8:o.

— Schi/lberg, A. J., Påvisandet af minimala kvantiteter kvick-

silfver uti organiska sekretioner efter kvicksilfverbe-

handling. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1900. 8:o.

Wastenson, H., Om känsligheten hos bariumklorid och

-nitrat såsom reagens på svafvelsyra. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1900. 8:o.

Westling, R., Falska kolanötter. Meddel. fr. farm. fören.

Sthlm 1900. 8:o.

1901. Bamberger, E. u. Rising, A., Einfluss von Methyl auf die

Reactionsgeschwindigkeit der Arylhydroxylamine. Ann.

d. Chem. Bd. 316. Lpzg 1901. 8:o.

— — Ueber 2, 6-Dimethylphenylhydroxylamin und 2, 6-

Dimetylnitrosobenzol. Ann. d. Chem. Bd. 316. Lpzg
1901. 8:o.
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1901. Bamberger, E. u. B/sing, A., Ueber die Einwirkung von
p-Toluolsulfinsäure auf Nitrosobenzol. Ber. d. d. chem.

Ges. Berl. 1901. 8:o.— — Ueber die Einwirkung von p-Toluolsulfinsäure auf /?-

Phenylhydroxylamin. Ber. d. d. chem. Ges. Berl.

1901. 8:o.

— Bergh, G. Fr., Beredning och pröfning af Sapo kalinus.

Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1901—1902. 8:o.

Blomquist, A., Om perkolering med användning af sten-

godsperkolator. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1901. 8:0.

— Ueber den Nachweis von Jod bei Anwendung orga-

nischer und anorganischer Jodverbindungen. Archiw
fur Dermatol. u. Sypbilis. Prag 1901. Meddel. fr.

farm. fören. Sthlm 1901—1902. 8:0.— — Om Marsalavin motsvarande fordringarne i Pharm.

svecic. Ed. VIII. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1901. 8:0.

Blomquist, A. 0. Delphin, T., Bestämning af kamferhalten

i kamferpreparat. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1901. 8:0.

— Bruce, V., Pilulse ferrat. Blaudii, Pharm. svecic. Ed. VIII.

Några iakttagelser vid deras beredning. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1901. 8:0.

— Ekecrantz, Th., Den nya svenska farmakopén. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1901. 8:0.— — Om farmaceutiska studiestipendier. Meddel. fr. farm.

fören. Sthlm 1901— 1902. 8:0.

— Enell, H., Pharmacopoea svecica Ed. VIII. Pharm. Zei-

tung. Berl. 1901.

Erikson, J. L., Den nionde internationella farmaceutiska

kongressen i Paris 1900 och franska apoteksförhållanden

m. m. Reseberättelse. Gtbg 1901. 8:0.

Hamner, J., Studier öfver extrakthalten uti dekokter och

infusioner. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1901. 8:0.

— — Förfalskad saffran. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1901.

8:0.

— Kuy/enstjerna, K. G., De olika teorierna för alkoholjäsning.

Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1901

—

1902. 8:0.

Käliberg, C. G., Från Paris år 1900. Reseberättelse.

Sthlm 1901. 8:0.

Lundberg, C. F., Om difteriantitoxin samt om differential-

diagnos mellan difteri och pseudodifteribacillen. Meddel.

fr. farm. fören. Sthlm 1901— 1902. 8:0.

— N/k/asson, K., Några ord om importen af apoteksvaror.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1901. 8:0.
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1901. Nordin, /., Anteckningar om annexapoteken i Sverige. Sv.

farm. tidskr. Stklm 1901. 8:o.— Några anteckningar rörande Carl Wilhelm Scheele.

Sv. farm. tidskr. Stklm 1901. 8:o.— Olsson, Z., Schablonmodell att användas vid utbredning

af plåster. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1901. 8:o.

Schimme/pfennig, C. F. V., Svensk farmaceutisk matrikel.

Sthlm 1901. 8:o.

Sefterberg, C., Om arsenikens förekomst uti handelsvaror

och dess påvisande. Sv. kem. tidskr. Sthlm 1901. 8:o.

Swan/und, J., Die Vegetation Neu-Amsterdams und S:t

Pauls in ihren Beziehungen zum Klima. Inaugural-

Dissertation. Basel 1901. 8:o.

— Winckler, J. J., Några meddelanden om den 9:de inter-

nationella farmaceutiska kongressen samt utställningen

i Paris år 1900. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1901.

8:o.
o

Ångman, A., Rhizoma Filicis och dess förväxlingar. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1901. 8: o.

1902. Bergh, G. Fr., Reseberättelse. Den kemiska undervis-

ningen vid några utländska undervisningsanstalter. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1902. 8:o.— — Undersökningar öfver hydrastinets kvantitativa bestäm-

mande i Extractum Hydrastis canad. fluidum. Meddel.

fr. farm. fören. Sthlm 1901— 1902.

Blomquist, A., Beredning af Liquor Oxidi ferrici albuminati

Ph. Svec. Ed. VIII. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1902.

8:o.— — Om jästpreparatet Saccharomycetes sicc. 1: 1 m. fl.

för medicinska ändamål. Hygiea. Sthlm 1902. 8:o.

— Bruce, Oleum phosphoratum. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1902. 8:o.

Brunius, N. o. Kockum, A., Undersökning af Semen Stro-

phanti. Farm. revy. Sthlm 1902. 8:o.

Bruzelius, E. L., I medikamentsförrådsfrågan. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1902. 8:o.

— Några uppgifter och siffror rörande amorteringen af

apoteksprivilegierna i Sverige. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1902. 8:o.

— Om enhetlighet i expedition. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1902. 8:o.

Carlson, C. E., Arsenikhaltig Carbonas kalicus depuratus.

Farm. revy. Sthlm 1902. 8:o.
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1902. Carlson, C. £., Schneiders destillationsprof. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1902. 8:o.

— Mot ljuset skyddande glas. Sv. farm. tidskr. Sthlm
1902. 8:o.

— Ekecrantz, Th., Tioårsdagen efter Scheelestodens aftäckande.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1902. 8:o.

Enell, H., Undersökning af Jodetum hydrargyrosum på
fritt kvicksilfver. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1902. 8:o.— — Farbenreaktionen mit Kaliumpermanganat und kon-

centrierte Schwefelsäure. Pharm. Zeitung. Berl. 1902.

8:o.

— Haldin, A., Den nya dekoktberedningen. Sv. fann. tidskr.

Sthlm 1902. 8:o.

—• Hamner, J., Om fuktigheten i droger. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1902. S:o.

— Hasse/fwhn, J., Ny praktisk dekoktapparat. Sv. fann.

tidskr. Sthlm 1902. S:o.

— Kuylenstjerna, K. G., Sporbildningen hos mjältbrandsbacillen

vid anaerobios. Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1901—
1902. 8:o.

Liljenström, G., Om en af farmakopéns uppgifter och en

af fackpressens uppgifter. Farm. revy. Sthlm 1902.

8:o.— — Embrocation. Farm. revy. Sthlm 1902. 8:o.

— Murray, A., Tabeller underlättande arbetet vid apoteks-

varors prissättning för gällande taxor efter de nya grun-

der, som af K. Maj:t i nåder fastställdts 1901. Sthlm

1902—1905.
Nordström, P. G., Beredning af Hydratocarb. ferros.

sacchar. jämte pröfning af engelska farmakopéns metod

för bestämning af järn uti samma preparat. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1902. 8:o.

— Renström, A. E., Beseskildring från Finland och S:t Pe-

tersburg. Farm. revy. Sthlm 1902. 8:o.

Sjöberg, K. M., Bevisionen af giftstadgan. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1902. 8:o.

— Aetheroleum Macidis. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1902.

8:o.

Stahre, L., Nekrolog öfver Nils Peter Hamberg. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1902. 8:o.

Sundstedt, G., Bidrag till värdebestämningen af droger.

Farm. revy. Sthlm 1902. 8:o.— — Terra silicea. Farm. revy. Sthlm 1902. 8:o.
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1902. Waller, E., Bidrag till undersökning af flytande feta oljor.

Meddel. fr. farm. fören. Sthlm 1902. 8:o.

— Wastenson, H., Studier öfver apoteksväsendet i Ryssland

sommaren 1901 . Reseberättelse. Christianst. 1902. 8:o.

1903. Ahlberg, K., Om identifiering och pröfning af tinkturer,

särskildt enligt kapillaranalytisk metod. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Ahlberg, K. o. Schimmelpfennig, C. F. V., Författningar m. m.

angående apoteksväsendet i Sverige omfattande tiden

från och med år 1683 till och med den 2 okt. 1903.

2:dra uppl. Sthlm 1903. 8: o.

— Bergh, G. Fr., Beiträge zur Kenntniss der Lupinenalkaloide.

Inangural-Dissertation. Marburg 1903. 8:o.

— Blomquist, A., Oleum Mercurioli (9 % Hg), ett nytt in-

jektionspreparat. Farm. fören. tidskr. Sthlm 1903.

8:o.

Blomquist, A. o. Delphin, T., Några ord om Oxidum mag-

nesic. ponderosum. Fann. fören. tidskr. Sthlm 1903.

8:o.

— Bruce, V., Unguentum Oxidi hydrargyrici praecip. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.— — Några äldre och nyare oljsyrepreparat. Farm. fören.

tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Bruzelius, E. L., Några anteckningar rörande befordring-

arne under år 1902. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1903.

8:o.— — Norska och Danska apoteksförhållanden jämförda med
de Svenska. Gtbg 1903. 8:o.

Callander, A., (A. C.). Egentliga vikter och läkemedels

förvaring m. m. Hufvudsakligen utdrag ur svenska

farmakopén Ed. VIII. Sthlm 1903. 8:o.

— Carlson, C. E., Farmakopéns prof på rörsocker i Saccka-

rum lactis. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1903. 8/o.

— — Om pröfning af kokainhydroklorid. Farm. revy. Sthlm

1903. 8:o.— — En förklaring med anledning af en min uppsats om
arsenikhaltig Carbonas kalicus depur. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.

— Ytterligare en förklaring med anledning af uppsatsen

om As-haltig Carbonas kalicus dep. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.

— — Arsenikhaltig Sulfas aluminicus. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.
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1903. Carlson, C. E., Några ord om Ferrum reductum. Farm.
fören. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

Delphin, T., Svenska farmakopéns kinasaltprof. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Om pröfning af Tartras natrico-kalicus på svafvelsyra

och kalk. Farm. fören. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

Ekecrantz, Th., Grunddragen af den elektrolytiska dissocia-

tionsteorien. Sthlm 1903. 8:o.— — Om glykosider. Sthlm 1903. 8:o.— Ett Berzeliusminne. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Haldin, A., »Ater ett lyckadt preparat». Några reflektio-

ner med anledning af den nya farmakopén. Farm. fören.

tidskr. 1903. 8:o.

— Hamner, J. W., Ett nytt fluidextrakt. Farm. fören. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.— — Bidrag till kännedomen om Extracta fluida. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Hamrin, A., Upplysningsbyråer för inträde på apotekare-

banan. Farm. revy. Sthlm 1903. 8:o.

— Holmgren, A. W., Anordning för kontinuerlig filtrering.

Farm. fören. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Anordning för tvättning af fällningar. Farm. fören.

tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

Huss, H., Kvantitativ bestämning af vegetabiliska pulver

medelst mikroskop. Farm. fören. tidskr. Sthlm 1903.

S:o.

— Kaijser, A., Några erinringar med anledning af Svenska

Farmakopéns föreskrifter angående förvaringssättet för

några dess medel. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Kuylenstjerna, K. G., Metoder för bestämning af kvick-

silfver. Farm. fören. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Benzolens konstitution. Farm. fören. tidskr. Sthlm

1903. 8:o.

— Enthält Capaloin Methoxyl? Archiv der Pharm. Berl.

1903. 8:o.

Linder, E., Några intryck från en semesterresa sommaren

1903. Farm. fören. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

Lundberg, C. F., Liniment. Zincic. comp. »Spissum». Farm.

fören. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

Lundström, C. E., Ny suppositorie-apparat. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.

— Nordström, P. G., En nödvändig personalreform. Farm.

revy. Sthlm 1903. 8:o.
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1903. Nordström, P. G., Några iakttagelser och reflektioner vid

användandet af nya farmakopén. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.

Persson, C., En nödvändig personalreform. Farm. revy.

Sthlm 1903. 8:o.— — Den femte internationella kongressen för tillämpad

kemi i Berlin 1903. Farm. revy. Sthlm 1903. 8:o.

— Pleijel, C., Geum hispidum Fr. x urbanum L. Bot. not.

Lund 1903. 8:o.

Rising, A., Studier öfver några salicylsyreföreningar. Farm.
fören. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

Rosendahl, H. V., Lärobok i Botanik. Sthlm 1903. 8:o.

— Mikroskopisk analys af Henrikssons laxintabletter. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Svenska Farmakopén (Pharmacopoea Svecica Ed. VIH).

Recension. Hygiea. Sthlm 1903. 8:o.

Schimmelpfennig, C. F. V., Svensk farmaceutisk matrikel.

Sthlm 1903. 8:o.

— Sjöberg, K. NI., Svenska farmakopéns kinasaltprof. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1903.
— Morfinbestämning i opium. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1903. 8:o.— — Till frågan om giftstadgans revision. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.

— Solutio superoxidi hydrogenii. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1903. 8:o.

Sjöström, F. V/., Några jämförelser mellan våra vanligare

Ipecacuanhapreparater. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1903.

8:o.

— Sunde/ius, G., Studier öfver apoteksväsendet i Schweiz.

sommaren 1902. Gtbg 1903. S:o.

Svenonius, H., Botanisk undersökning af en opiumdrog.

Farm. fören. tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

— Westhng, R., Farmakognostiska notiser. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.

— Farmakognosien under år 1902. Farm. fören. tidskr.

Sthlm 1903. 8:o.

WHner, 0., Svenska farmakopéns kinasaltprof. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1903. 8:o.

1904. Bergh, G. Fr., Om Kermes mineralis. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1904. 8:o.

— Ueber die Alkaloide der perennierenden Lupine.

Archiv der Pharm. Berl. 1904. 8:o.
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1904. Bergh, G. Fr., Undersökningar öfver Kermes mineralis.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1904. 8:o.

— Bergh, G. Fr., Blomquist, A., Delphin, T. o. WestUng, R.,

Kommentar till Svenska farmakopén (Ed. VIII). Sthlm
1904—1906. 8:o.

Bergman, J. G., Jodetum hydrargyrosum. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1904. 8:o.— — Om hållbarheten hos Sol. Jodi concentrata. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1904. 8:o.

— Bruce, V., Binjurepreparat. Sammanställning. Farm. fören.

förhandi. Sthlm 1904. 8:o.— — Pilulse ferratse Blaudii. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1904.

8:o.

— — Om torsklefvertran. Farm. revy. Sthlm 1904. 8:o.

— Brunius, N. A. o. Ekblom, £., Nya fluidextrakt. Svensk

apotekstidning. Sthlm 1904. 8:o.— Bruzelius, E. L, Några anteckningar rörande befordring-

arna under år 1903. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1904.

8:o.

— Carlson, C. E., Farmakopéns föreskrift om bestämning af

fetternas förtvålningstal. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1904.

8:o.— — Arsenikhaltig urin. Sv. kem. tidskr. Sthlm 1904. 8:o.

— Ekblom, E„ Konstgjord fiskolja. Farm. revy. Sthlm 1904.

. 8:o.— — Om häftplåster. Farm. revy. Sthlm 1904. 8:o.

Enell, H., Pröfning af benzoesyra på kanelsyra. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1904. 8:o.

— — Om pröfning af bromsalter. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1904. 8:o.

•— Färgreaktioner med kaliumpermanganat och koncen-

trerad svafvelsyra. Sv. fann. tidskr. Sthlm 1904. 8:o.

— Granath, II/., Vår tids vetande. 2 delar. Sthlm 1904. 8:o.

— Grönwall, J. H., Beredningen af Pilulse ferrats» Blaudii.

Farm. revy. Sthlm 1904. 8:o.

Hamner, J. IV., Om beredning af Extractum fluid. Ipecac-

uanhse. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1904. S:o.

— Morfinbestämning i opium. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1904. 8:o.

— Om hållbarheten hos Semen Sinapis pulv. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1904. 8:o.

Kuylenstjerna, K. G., Ueber die Galbanumsäure. Archiv

der Pharm. Berl. 1904. 8:o.
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1904. Lindegren, C., Några ord i våra viktigaste frågor, befor-

dringsfrågan och rekryteringsfrågan. Farm. revy. Sthlm

1904. 8:o.

— Redin, J. t Beredningen af pilulae ferratse Blaudii. Farm.

revy. Sthlm 1904. 8:o.

— Persson, C., I sackarinfrågan. Farm. revy. Sthlm 1904.

8:o.

-— — Några anteckningar om apoteksväsendets utveckling

sedan år 1872. Farm. revy. Sthlm 1904. 8:o.

-— — Den femte internationella kongressen för tillämpad

kemi i Berlin samt ett och annat om apoteksförhållan-

dena i Tyskland. Reseberättelse. Gtbg 1904. 8:o.

-— Pleijel, C., Unguentum nitratis hydrargyrici och dess be-

redning. Farm. revy. Sthlm 1904. 8:o.

— Rising, A., Ueber die Methyl- nnd Aethyl-Aether des p-

Oxyphenylhydroxylamins nnd die daraus dargestellten

Azoxyverbindungen. Ber. d. d. chem. Ges. Berl. 1904
8:o.

— Setterberg, C., Sackarinlagstiftning i Sverige. Teknisk

tidskr. Sthlm 1904. 8:o.— — Om prissättningen vid industriutställningar. Teknisk
tidskr. Sthlm 1904. 8:o.

— Sjöberg, K. M., Kreditkassor för öfvertagandet af apotek.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1904. 8:o.— — Extrakthalten i Decoctum Frangulge. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1904. 8:o.— — Om citrophens löslighet. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1904. 8:o.— — Morfinbestämning i opium. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1904. 8:o.— — Om Burowska lösningens komposition. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1904. 8:o.— — Byrån för upplysning om läkemedelsannonser. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1904. 8:o.— — Alkaloidhalten i Semen och Extractum Nucis vomicae.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1904. 8:o.

— — Apparat för filtrering af lättflyktiga vätskor. Farm.
fören. förhandi. Sthlm 1904. 8:o.

— — Några rön och iakttagelser vid undersökning af Semen
och Extractum Nucis vomicse. Farm. fören. förhandi.

Sthlm 1904. 8:o.

— Sjögren, H., Om mikroskopisk undersökning af mandlar
och nötter. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1904, 8:o.

Farmaciens historia. 38
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1904. Ångman, A., Rhizoma Polystichi dilatati. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1904. 8:o.

1905. Ba/kenhausen, R. o. Murray, A., Apotekaresocietetens taxa

å officinella och icke officinella läkemedel m. m. för

1906, utarbetad och granskad af societetens medicinal-

taxerevisorer. Sthlm 1905. 4:o.

— Bergh, G. Fr., Beskaffenheten af våra i handeln förekom-

mande antiseptiska förbandsartiklar. Allm. Svenska
Läkaretidn. Sthlm 1905. 8: o.

Bernström, G., Morfinbestämningar i opium. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1905. 8:o.

Björsell, 0., Dekoktberedningen enligt Ph. svec. Ed. VIII.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.— — Beredning af Salicylsyretalg efter Sv. militärfarma-

kopén. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.

— B/omquist, A., Beskaffenheten af handelns mjölksocker i

kemiskt och fysikaliskt hänseende. Allm. Svenska
Läkaretidn. Sthlm 1905. 8:o.

— Bruce, V., Om hudfernissor samt komposition å en ny
sådan (Unguentum Carrageeni), Farm. revy. Sthlm

1905. 8:o.— — Liniment. zincic. compos. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1905. 8:o.

— — Om sesamolja och dennas påvisande i animaliska och

vegetabiliska fetter jämte förslag till lagprof med an-

ledning af ifrågasatta lagbestämmelser rörande obliga-

toriskt tillsättande af margarin med denna olja. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1905. S:o.

Bruzelius, E. L., Apoteksväsendet i Norge och Danmark
m. m. samt Nordiska tekniska och hygieniska kongressen

i Köpenhamn 1903. Reseberättelse. Gtbg 1905. 8:o.

Carlson, C. E., Zur Darstellung einer haltbaren Eisen-

albuminatlösung. Pharm. Centralhalle. Berl. 1905. 8:o.

Delphin, T., Om bestämning af svafvelhalten i Hepar Sul-

furis. Farm. fören. förhandi. Sthlm 1905. 8:o.

— Några meddelanden från instruktionsapoteket Nord-

stjärnans analytiska laboratorium. Farm. fören. förhandi.

Sthlm 1905. 8:o.

— Om pröfning af Aetheroleum Juniperi. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1905. 8:o.

Ekblom, E, Alkaloidbestämning i cortex chinae. Två nya

metoder. Farm. revy. Sthlm 1905. 8:o.
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1905. Ekblom , E., Serum och präcipitinforskning. Farm. revy.

Sthlm 1905. 8:o.— — Ar farmakopéns föreskrift för Spiritus Saponis kalini

lyckligt funnen? Farm. revy. Sthlm 1905. 8:o.

— Ekecrantz, Th., Lefnadsteckning af Per Teodor Cleve. Sv.

fann. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.

Enell, H., Smältpunktsbestämningar å vaselin. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1905. 8:o.— — Kvantitativ bestämning af fosfor i fosforolja. Sv. farm.

tidskr. 1905. 8:o.

— GuHström, S., Redogörelse för farmaci och farmaceutisk

industri på världsutställningen i S:t Louis 1904. Rese-

berättelse. Karlstad 1905. 8:o.

Hamner, J. W., Eg. vikten hos Extractum fluidum Hydras-

tis. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.— — Reseberättelse. Botaniska exkursioner på G-ottland och

Öland. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.

-— Tinkturernas eg. vikt och extrakthalt. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1905. 8:o.

— Holmgren, A. W., Droppafledningsanordning vid flaskor.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.— — Sätt att göra signaturer indifferenta för oljor, fett m. m.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.

— Huss, H., Nya undersökningar öfver växternas assimilation

af koldioxid. Sammanställning. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1905. 8:o.

— Häss/er, /., Apotekskarta öfver Sverige.

Lundström, E., Metallers aktiva och passiva tillstånd.

Sammanställning. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.

— Nordin, /., Ett intressant fynd, som rättar uppgifter i Sv.

Apotekare-historia af Sacklén. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1905. 8:o.

— Nordström, P. G., Några iakttagelser vid beredningen af

Liquor Oxid. ferric. album, jämte nytt sätt för dess

framställning. Farm. revy. Sthlm 1905. 8:o.

— Pleijel, C., Eg. vikt och extrakthalt hos några af Svenska

farmakopéns preparater. Farm. revy. Sthlm 1905.

8:o.— — »Unguentum nitratis liydrargyrici» eller »Unguentum
Hydrargyri citrinum»? En undersökning af Svenska
farmakopéns kvicksilfvernitratsalva. Farm. revy. Sthlm

1905. 8:o,

— Schimmelpfennig, C. F. V. o. Sjöstedt, G., Svensk farma-
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ceutisk matrikel utg. af Farmaceutiska föreningen. Sthlm
1905. 8:o.

1905. Sjöberg, K. NI., Sveriges apotekares kreditaktiebolag. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.— — Dekoktberedningen enligt Ph. svec. Ed. VIII. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1905. 8:o.

— Swan/und, J., Zymotekniska arbetsmetoder. Sv. farm.

tidskr. 1905. 8:o.

— Weström, G., Förslag till en disponibel fond inom Sveriges

farmaceutförbund. Farm. revy. Sthlm 1905. 8:o.

— Ofverberg, F., Farmaciens historia, en kortfattad öfversikt.

Farm. revy. Sthlm 1905. 8:o.

1906. Balkenhausen, R. o. Blomquist, A., Apotekaresocietetens taxa

å officinella och icke officinella läkemedel m. m. för

1907, utarbetad och granskad af societetens medicinal -

taxerevisorer. Sthlm 1906. 4:o.

— Bergendorff, F., Potationsbrytare vid afdunstning af vätskor.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906. 8:o.— — Farmaceutiskt-kemiska notiser. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1906. 8:o.

— Bergh, G. Fr., Några felkällor vid det kvantitativa be-

stämmandet af flyktiga fettsyror enligt destillations-

metoden. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906. 8:o.

— — Några ord om resistensen hos glas, speciellt ur titrer-

analytisk synpunkt. Sv. farm. tidskr. 1906. 8:o.

— — Gulfärgad santonin. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906.

8:o.

— Berlin, E., Hvad kunna vi göra för tillvaratagandet af

krafterna inom den svenska farmacien? Farm. revy.

Sthlm 1906. 8:o.

— Blomquist, A., Karbaminsyrans estrar och deras använd-

ning som läkemedel. Sammanställning. Farm. fören.

förhandi. Sthlm 1906. 8:o.

— Bruce, V., Bomullsfröolja. Sammanställning. Farm. fören.

förhandi. Sthlm 1906. 8:o.— — Om ranciditeten hos feta oljor m. m. Sammanställning.

Farm. fören. förhandi. Sthlm 1906. 8:o.— — Kemisk såpa. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906. 8:o.

Bruzelius, E. L., Om handeln med bedrägliga läkemedel.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906. 8:o.— — Hvilket system skall tillämpas för apoteksdriften i

Sverige efter 1920? Sv. Farm. tidskr. Sthlm 1906.

8:o.
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1906. Carlson, C. £., Die Guaiakblutprobe und die Ursachen

der Blaufärbung der Guaiaktinktur. Hoppe-Seyler’s

Zeitsch. fur physiol. Chemie. Strassb. 1906. 8:o.

— — Uber das verscbiedene Verbalten organischer und an-

organischer Arzenverbindungen Reagenzien gegenuber,

sowie tiber ihren Nacbweis und ihre Bestimmung in

Harn nacb Einfuhrung in den Organismus. Hoppe-

Seyler’s Zeitscbr. fiir pbysiol. Cbemie. Strassb. 1906.

8:o.

— Du Rées, C. A., Frukt- ocb gi-önsaksförädlingen i industrien

och hushållet. Gefle 1906. 8:o.

— Ekecrantz, Th., Kort lärobok i organisk kemi. Sthlm 1906.

8:o.

— — Carl Wilhelm Sebardt 1866—1906, biografisk öfver-

sikt. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906. 8:o.

— Förslaget till ny giftstadga. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1906. 8:o.— — Medicinalväxtodlingen vid Landskrona. Sv. farm. tid-

skr. Sthlm 1906. 8:o.

— von Friedrichs, 0., Svenska Farmakopéns normallösningar

sådana de förekomma i handeln. Sv. farm. tidskr.

1906. 8:o.— — Kemisk undersökning af myrra (förutskickadt medde-

lande). Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906. 8:o.

— Hagceus, J., Reseminnen. Gtbg 1906. 8:o.

— Huss, H. A., Beiträge zur Morphologie und Physiologie

der Antipoden. Inaugural-Dissertation. Ziirich 1906.

8:o. (Publ. i Beiheft zum Bot. Zentralbl. Jena 1906).
— — Eine abgeänderte Konstruktion des Mayer’schen Chlor-

Entwickelungsapparates zum Gebraucb beim Aufhellen

von Pflanzenstoffen fur die mikroskopische Untersuchung.

Ztschr. f. Unters. der Nahrungs- u. Genussmittel. Berl.

1906. 8:o.— — Undersökningar öfver de vegetabiliska apotekspulvrens

renhet i botaniskt-mikroskopiskt hänseende. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1906. 8:o.

— Kockum, A., o. Brunius, N. A., Nyare läkemedel, deras

framställning, egenskaper, pröfning och användning.

Ups. 1906. 8:o.

— Lundström, E., Sulfonalsyntesen jämte farmakopéns före-

skrifter rörande sulfonal. Sv. farm. tidskr. 1906. 8:o.

Pleijel, C., Beredning af Oleum Sulfurato terebinthinatum.

Farm. revy. Sthlm 1906. 8:o.
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1906. Pleijel, C., Mutationsformer af Anemone hepatica L. Bot.

not. Lund 1906. 8:o.

— von Post, T. o. Lindström, Hj., Om odling och insamling

af medicinalväxter. Landskr. 1906. 8:o.

— Rising, A., Ueber die Sulfurirung des Guaiacols. Ber. d.

d. chem. Ges. Berl. 1906, 8:o.

— Schimmelpfennig, C. F. V. o. Karlin, V., Svensk farmaceu-

tisk matrikel utg. af Farmaceutiska föreningen. Stlilm

1906. 8:o.

Sjöberg, K. M., Om jodsprits hållbarhet. Sv. farm. tidskr.

'Sthlm 1906. 8:o.

— Westling, R., På botanistfärd i Lappmarken. Reseberättelse.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906. 8:o.— — Om kardbenedikt. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1906. 8:o.

1907. Ahlberg, K., Den svenska farmaciens historia. Sthlm 1907
—1908. 8:o.

— Ba/kenhausen, R. o. Blomquist, A., Apotekaresocietetens

taxa å officinella och icke officinella läkemedel m. m.

för 1908 utarbetad och granskad af Apotekaresociete-

tens medicinaltaxerevisorer. Sthlm 1907. 8:o.

—• Bamberger, E. u. Rising, A., Ueber das Molekulargewicht

der Nitrosoaryle. Ber. d. d. chem. Ges. Berl. 1907- 8:o.

— Bergh, G. Fr., Kort handledning i titreranalys. (Utgör

supplementhäfte I af Kommentar till Svenska farma-

kopén Ed. VIII). Sthlm 1907. 8:o.— — Jodimetrisk bestämning af järn. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1907. 8:o.— — Om svenska farmakopéns pröfningsföreskrift för gly-

cerin jämförd med tyska farmakopéns. Farm. fören.

förhandi. Sthlm 1907. 8:o.— — De uti glycerin förekommande organiska föroreningarnes

natur. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1907. 8:o.

— Blomquist, A., Urin-analyser. (Ingår i supplementhäfte II

af Kommentar till Svenska farmakopén Ed. VIII).

Sthlm 1907. 8:o.

Bruce, V., Om hydrolys af fettsyrade alkalisalter (tvål

resp. såpa), m. m. Farm. fören. förhandi. Sthlm 1907.

8:o.

— Absorbtion af koldioxid ur luften hos spritlösningar

innehållande alkalihydroxid respektive fettsyradt alkali

(tvål, såpa). Farm. revy. Sthlm 1907. 8:o.

Carlson, C. E„ Om hållbarheten af jodalkalilösningar. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1907. 8:o.
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1907. Cederberg, H., Untersuchung uber Grlycyrrhizin und andere

Bestandtheile im Siissholtz. Inaugural-Dissertation. Bern

1907. 8:o.

— Delphin, T., Bestämning af morfin i opium. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1907. 8:o.— — Om undersökning af benzoe. Farm. fören. förbandi.

Sthlm 1907. 8:o.

— Sjätte internationella kongressen för tillämpad kemi.

Reseberättelse. Sthlm 1907. 8:o.— — Om pröfning af perubalsam. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1907. 8:o.— — Pbarmacopoea danica 1907. Sv. fai’m. tidskr. Sthlm

1907. 8:o.— — En ny metod för pröfning af tolubalsam. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1907. 8:o.— — Viktsanalytiska metoder. (Ingår i supplementhäfte II

af Kommentar till Svenska farmakopén Ed. VIII). Sthlm

1907. 8:o.

— Arsenikundersökningar. (Ingår i supplementhäfte II

af Kommentar till Svenska farmakopén Ed. VIII).

Sthlm 1907. 8:o.

— Edner, J. A., Uber den englischen und französischen

Rhabarber und eine Methode der Wertbestimmung des

Rhabarber. Inaugural-Dissertation. Bern. 1907. 8:o.

Ekblom, £., Kan vår kemiska industri, äfven den farma-

ceutiska, upparbetas? Farm. revy. Sthlm 1907. 8:o.

Ekecrantz, Th., Den kemiska forskningens historia. Sthlm

1907. 8:o.

— Berättelse öfver en med statsunderstöd företagen resa

i syfte att 1) såsom Sveriges representant deltaga i den

VI internationella kongressen för tillämpad kemi hållen

i Rom 26 april—3 maj 1906; 2) att studera farma-

ceutiska undervisningsförhållanden i utlandet. Sthlm

1907. 8:o.
o— Farmaceutiska Institutet. Årsberättelse och katalog

för år 1906. Sthlm 1907. 8:o.

von Friedrichs, 0., Chemische Untersuchung der Heerabol-

myrrhe. Archiv der Pharm. Berl. 1907. 8:o.

Granath, W., Boken om allting. Praktisk rådgifvare för

svenska folket. Afd. 1, 2, 4, 7 o. 8. Sthlm 1907. 8:o.

Hamner, J. W., Om permanganatlösningens hållbarhet. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1907. 8:o.

Huss, H. A

,

Morfologisch-physiologische Studie iiber zwei
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aromabildende Bakterien. Centralbi. f. Bakt. Abt. II,

Bd. XIX. Jena 1907. 8:o.

1907. Huss, H. A., Zur Charakteristik einer neuen aus sterili -

serter dosenmilcb isolierten »Plectridium novum». Cen-

tralbl. f. Bakt. Abt. II, Bd. XIX. Jena 1907. 8:o.— — Durch einem Micrococcus hervorgerufene Gelbbraun-

gefärbung von Hartkäse. Centralbi. f. Bakt. Abt. II,

Bd. XIX. Jena 1907. 8:o.

— — Beitrag zur Kenntnis der Erdbeergeruch erzeugenden

Bakterien. Centralbi. f. Bakt. Abt. II, Bd. XIX. Jena
1907. 8:o.

Huss, H. A., Weigmann, H. u. Gruber, Th., Liber arme-

nisches Mazun. Centralbi. f. Bakt. Abt. II, Bd. XIX.
Jena 1907. 8:o.

— Lundström, E., Ett besök på Esperanza. Farm. revy.

Sthlm 1907. 8:o.

Moberger, J. W. f Huru bör apoteksväsendet ordnas efter

år 1920? Sv. farm. tidskr. Sthlm 1907. 8:o.— — Bör maturitetsexamen bibehållas såsom kompetensvillkor

för inträde på apotekarebanan. Farm. fören. förhandi.

Sthlm 1907. 8:o.

— Om apotekarekårens rekrytering och användandet af

tekniska biträden. Farm. revy. Sthlm 1907. 8:o.— — Apoteksinnehafvarnas pensionering. Farm. revy. Sthlm

1907. 8:o.

— Pleijel, C., Hållbar indikator vid titrering med Knapps
lösning. Farm. revy. Sthlm 1907. 8:o.

— Om pröfning af Aetheroleum Sinapis på halt af allyl-

isotiocyanat. Farm. revy. Sthlm 1907. 8:o.

— Digitalis lutea L., en ny medlem af Sveriges flora.

Bot. not. Lund 1907. 8:o.— — Uber Valeriana baltica nov. nom. (V. officinalis L.

fi simplicifolia Ledeb.) und die Hybride Valeriana bal-

tica Pleijel X officinalis L. Bot. not. Lund 1907. S:o.

— Rosendahl, H. V., Jämförande undersökning beträffande

bittermandeln och denna närstående prunoidéfrön. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1907. 8:o.

Roy. A., Lösligt glas. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1907. 8:o.

Schimmelpfennig, C. F. V. o. Karlin, V., Svensk farmaceu-

tisk matrikel utg. af Farmaceutiska föreningen. Sthlm

1907. 8:o.

Sebardt, C. W., Apoteksinnehafvarnas pensionering. Farm.

revy. Sthlm 1907. 8:o.
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1907. Tschirch, A. u. Cederberg, H., Ueber das Glycyrrhizin.

Archiv der Pharm. Berl. 1907. 8:o.

— Tschirch, A. u. Edner, J. A., Ueber den englischen und
französischen Rhabarber. Archiv der Pharm. Berl.

1907. 8:o.— — Werthbestimmung des Rhabarber. Archiv der Pharm.
Berl. 1907. 8:o.

— Westling, R., Om organografien hos Ranunculus bulbosus.

Farm. fören. förhandi. Sthlm 1907. 8:o.— — Drogerna i den nya danska farmakopén. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1907. 8:o.— — Mikroskopisk teknik. (Ingår i supplementhäfte II af

Kommentar till Svenska farmakopén Ed. VIII). Sthlm

__
1907. 8:o.

— Ofverberg, F., Svenska apoteksinrättningar för ett half-

sekel sedan. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1907. 8:o.

1908. Bergh, G. Fr., Några ord om den farmaceutisk-kemiska

nomenklaturen i farmakopén. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1908. 8:o.— — Hvilka praktiska olägenheter medför en förändring af

farmakopénomenklaturen. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1908.

8:o.

— Bredenberg, A., Formaldehyd och dess föreningar såsom

läkemedel. Sammanställning. Farm. revy. Sthlm 1908.— Carlsson, C. E., Zur Kenntnis des Mechanismus der Gua-

jakreaktion nebst Bemerkungen zu den sich daraus er-

gebenden Schlussfolgerungen. Hoppe-Seylers Zeitschr.

f. physiol. Chemie. Strassb. 1908. 8:o.

— Delphin, T., Pröfning af Jalapaharts. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1908. 8:o.— — Om pröfning af blyacetat. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1908. 8:o.
__ o— Ekecrantz, Th., Farmaceutiska institutet. Årsberättelse

och katalog. Sthlm 1908. 8:o.

— Ekecrantz, Th. u. Ahlqvist, A., tiber die Reaktion zwischen

Cyankaliuru und o-Nitrobenzaldehyd. Ber. d. d. chem.

Ges. Berl. 1908. 8:o.

— — Zur Kenntnis der Benzoinkondensation. K. Vet. Akad.
handl. Sthlm 1908. 8:o.

— Enell, H., Pröfning af Chloretum hydrargyricum corrosivum.

Sv. farm. tidskr. Sthlm 1908. 8:o.— — Pröfning af Salicylas hydrargyricus. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1908. 8:o.
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1908. Enell, H., Pröfning af sublimatpastiller. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1908. 8:o.— Engstrand, G., Jämförande försök öfver verkan af digalén

och digitalisatum Biirger. Sv. farm. tidskr. Sthlm

1908. 8:o.

— Holmgren, A. W., Humbugsmedicinen. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1908. 8:o.

— Huss, H. A., Eine fettspaltende Bakterie, Bactridium lipo-

lvticum. Centralbi. f. Bakt. Abt. II, Bd. XX. Jena
1908.

— Kockum, A., Titrimetrisk bestämning af teocin i teocin-

preparater. Sv. farm. tidskr. Sthlm 1908. 8:o.— Lundström, E., Apotekarna och medicinalväxtodlingen.

Farm. fören. förhandi. Sthlm 1908. 8:o.

— Moberger, J, W., Apoteksinnehafvarnas pensionering. Farm.

revy. Sthlm 1908. 8:o.— — Apoteksväsendets administration. Sv. farm. tidskr.

Sthlm 1908. 8:o.— — Samarbete mellan läkare och apotekare. Sv. farm.

tidskr. Sthlm 1908. 8:o.

— Pleijel, G., Arsenik- och blyhalt hos i handeln förekom-

mande zinkhvitt. Farm. revy. Sthlm 1908. 8:o.

— Rising, A., Samarbete mellan läkare och apotekare. Sv.

farm. tidskr. Sthlm 1908. 8:o.

— Schimme/pfennig, C. F. V. o. Karlin, V., Svensk farmaceu-

tisk matrikel utg. af Farmaceutiska föreningen. Sthlm

1908. 8:o.

— Sebardt, C. W., Apoteksinnehafvarnas pensionering. Farm.

revy. Sthlm 1908. 8:o.

WestHng, R., Kort handledning i mikroskopisk teknik.

Sthlm 1908. 8:o.

Periodiska publikationer.

1832. Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter. Utg. af C. W. H.

Ronander och C. G. Mosander. Bd. I— VII. Sthlm

1832—1838. 8:o.

1837. Farmaceutiskt Notisblad. Utg. af P. O. Almström. N:o 1—
9. Sthlm 1837. 8:o.

1840. Pharmaceutisk Tidning. Utg. af Ph. Ahlfort. N:o 1— 12.

Sthlm 1840. 4:o.
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1841. Pharmaceutisk Tidning, 2:dra ser. Utg. af Ph. Ahlfort.

Sthlm 1841. 8:o.
o

1844. Årsberättelse, uppläst vid Apotekaresocietetens årssam-

mankomst d. 7 Aug. 1841. Sthlm 1845. 8:o. Tryckta

årsberättelser föreligga sedermera för åren 1841, 1843,

1846, 1847 samt åren 1850—1907. Sthlm. 8:o.

1847. Tekno-Kemisk Journal. Utg. af P. O. Almström 1847

—

1848. Sthlm. 8:o.

1852. Nya Botaniska Notiser. Utg. af K. Fr. Thedenius. Sthlm

1852—1856. 8:o.

1860. Farmaceutisk Tidskrift. Utg. af W. Anderberg 1860, af

J. Waller och J. Nyqvist 1861—1863, af J. Waller

1864—1865, af Bl. Lindman 1866—1897. Sthlm. 8:o.

1862. Årsberättelse, uppläst på Farmaceutiska Föreningens hög-

tidsdag. Trjmkta årsberättelser föreligga för åren 1861
—1871 samt 1876—1907. Sedan 1904 publiceras års-

berättelserna i Farmaceutiska föreningens förhandlingar.

Sthlm. 8:o.

1865. /Esculap, tidskrift för Pharmacie och närförvandta fack.

Utg. af Aug. M:son Bceckman. N:r 1—-2 1865, N:r 3

—

15 1866, N:r 1—12 1867. Sthlm. 8:o.

1894. Nordisk Farmaceutisk Tidskrift. Red. for Danmark Chr.

Steenbuch, för Finland K. F. Mandélin, for Norge M.
Nyegaard, för Sverige Ludv. Stahre. Kjbnhvn 1894

—

1896. 8:o.

1897. Svensk Farmaceutisk Tidskrift. Utg. af Th. Fkecrantz 1897

—1906, af T. Delphin 1907—1908. Sthlm. 8:o,

fortgår.

— Meddelanden från Farmaceutiska föreningen. Utg. af Th.

Fkecrantz 1897—1902. Sthlm. 8: o. Medföljde Svensk

Farmaceutisk Tidskrift såsom bilaga.

1901. Farmaceutisk Revy. Utg. af K. M. Fnhörning. Red. af

F. Levin. N:r 1, d. 1 Mars 1901. Borås 1901. Tidn.

format. (Endast ett nummer utkom).

1902. Farmaceutisk Revy. Utg. af G-. Sjöstedt 1902, af V.

Wahlqvist 1903—1908. Sthlm. 8:o, fortgår.

1903. Farmaceutiska Föreningens Tidskrift. Utg. af FL. F. Gustrin

1903. Sthlm 1903. 8:o.

1904. Farmaceutiska Föreningens Förhandlingar. 1904—1908.

Sthlm 1904. 8:o, fortgår.

Svensk Apotekstidning. Utg. af H. F. Gustrin och B. Lind-

blom. N:r 1—18 1904. Sthlm 1904. 8:o.
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Sakregister.

A.

Sid.

Abstrahera 363

Afskaffandet af de säljbara apo-

teksprivilegierna 201

Alcoholisation 362

Alingsås, apoteket i 39

Alkemien å apotekslaboratoriet 378

Alruneväxten 338

Amiralitetsapotekare i Karls-

krona 34

Amiralitetsapoteket Morianen... 19

Amorteringsfonden för apoteks-

privilegier 216, 218

— för apoteksprivilegier,

nya 216, 218

Anläggande af apotek i lands-

orten under 1600- ocb 1700-

talen 26

— af apotek i äldre tider, åt-

gärder för underlättande af 48

Annonsering af läkemedel, för-

bud för tidningar angåen-

de 68,82

— af läkemedel i allmänna tid-

ningar får ske endast under

viss kontroll 102

Antidotarium, Nikolaus Myre-

psus’ 392

Apotecarius, Rykesens 7

Apotek af olika natur, antal

vid olika tidpunkter i Sve-

rige anlagda 224

Sid.

Apotek, antal under 1600- och

1700-talen anlagda 26, 26

— filial- 218

— hus- 81

— hvars innehafvare voro lä-

kare 81

— kompetens för innehafvande

af 226

— motstånd från Apotekare-

societetens sida vid inrät-

tandet af nya, i Stockholm 22

— på 1840-talet, skildring af

göromålen å ett 428

— rese- 80, 221

— socken- 219

— Stockholms första 9

— Stockholms första offentliga,

som ej tillika var hofapotek 12

— strid om inrättandet af nya,

i Stockholm 22

— upprättande af nya 26

Apotekare hos drottning Maria

Eleonora 11, 17

— hos hertig Carl 10

— hos konung Carl IX 10

— hos konung Carl XI 16,20

— hos konung Gustaf I 8

— hos konung Gustaf II Adolf 11

— hos konung Johan III 8, 9

— hos Svante Nilsson Sture... 7

— hos änkedrottning Hedvig

Eleonora 20
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Apotekare i Stockholm åren

1510 och 1521

— konkurrera illojalt med
kryddkrämarne

— och kryddkrämare, gemen-

sam rätt för, att sälja me-

dicinalier

— procent examinerade, bland

de obefordrade farmaceu-

terna vid olika tidpunkter

— som erhållit medicinsk titel

— utöfva läkarepraktik

Apotekareeden enligt 1799 års

apotekarereglemente

— fastställes lika med civil

ämhetsed

Apotekareexamen, bestämmelser

angående, af år 1823

— den första, som aflades vid

Farmaceutiska institutet...

— dispens från 451,

— fordringarna i, enl. apotekare-

reglementet af 1799

— fordringarna i, enl. apotekare-

reglementet af 1819

— fordringarna i, enl. 1894 års

examensordning

— fordringarna i, enl. 1901 års

stadga

— första bestämmelserna an-

gående 445, 446,

— och undervisningen fördenna

— Sundhetskollegii föreskrifter

1867 för afläggande af ...

— undervisningen för, på 1700-

talet

— undervisningen för, i början

på 1800-talet 454,

Apotekareexamens afläggande

öfverflyttas från Karolinska

institutet till Farmaceu-

tiska institutet

Sid.

Apotekareföreningar 317, 318

Apotekaregesäll, tjänstgörings-

betyg för 418

Apotekarekårens lifränte- och

pensionskassa 321

— lifränte- och pensionskassa,

understöd åt sjuke farma-

ceuter, utdelade af 328

— rekrytering, apotekselever-

nas förkunskaper och un-

dervisning 415

— representerande inom Me-

dicinalstyrelsen, frågan

om 147

Apotekare-ordning författad af

J. Frank 116

Apotekarereglemente, förslag

till ett första, tillbakavisas

af konungen 121

— förslag till, af öfverståthål-

laren Gr. M. Armfelt.. 125,126

— hemställan om nytt ... 142, 145,

147, 209

— kommitté för utarbetande af

förslag till nytt... 143, 144, 145

— motioner om nytt .

.

.... 145,146,

209, 211

Apotekarereglementen och me-

dicinalordningar . 114

Apotekarereglementet, det

första 121,122

— af år 1799 127

— af år 1819 132

Apotekares säte och stämma i

Medicinalstyrelsen 147

Apotekaresocieteten erhåller eget

hus 275

— första förslaget till regle-

mente för 233

— i Stockholm 382

— i Stockholm, »associations-

reglor» för 234

Sid.

7,8

91

52

383

87

87

447

448

458

476

458

450

456

482

486

449

445

475

451

459

474
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Apotekaresocieteten i Stock-

holm, de första stadgarna

för

— i Stockholm erhåller till-

stånd att hålla sina sam-

mankomster i Collegii me-

dici sessionsrum

— i Stockholm väljer direk-

tion första gången

— stridigheter inom

Apotekaresocietetens direktion

anmodas af Sundhetskolle-

gium uppgöra förslag till

besättande af lediga apo-

teksprivilegier 154,

— direktion, ledamöter i

— donationsfonder

— i Stockholm kassafond, första

förslaget till stadgar för...

— i Stockholm kassafond, ini-

tiativ till bildande af

— i Stockholm samlingslokal

vid olika tidpunkter.. 241,

— i Stockholm stadgar fast-

ställas af K. Maj:t 1821...

— ordförande, sekreterare och

kassaförvaltare

— pensioner och gratifikationer

— samlingslokaler sedan 1837.

— stadgar af år 1831

— stadgar af år 1837

— stadgar af år 1837, förslag

till omarbetning af

— stadgar af år 1881 stad-

fästas af K. Maj:t

— stadgar af år 1881 ändras

med afseende å paragra-

ferna 3 ocb 4

— stipendiefond

— studiestipendier

Sid.

Apotekaresocietetens taxa 200
— taxerevisorer 200

— uppkomst och utveckling... 232

— verksamhet för Farmaceu-

tiska institutet 489

Apotekareyrket, första offentliga

bestämmelserna om 116

Apotekame, de första i Stock-

holm 6

Apoteken, de först anlagda ... 6

— de första i landsorten an-

lagda 26, 26

Apotekens anläggande i äldre

tider, åtgärder för under-

lättande af 49

— beskaffenhet vid midten af

1800-talet 167

— beskaffenhet mot slutet af

1800-talet 168

— i landsorten ekonomiska bär-

kraft på 1600- och 1700-

talen 25

Apoteket, det första offentliga,

i Stockholm 12

— det första slotts- 11

— i ... se resp. apoteks namn
eller ortsnamn.

— vid Hötorget, konfiskering

af 18

Apoteksanläggningar under

1600-, 1600- och 1700-

talen 26, 26

Apotekselev, kontrakt emellan

principal och 417, 421, 426

— kunskapsförhör med 416

— kvinna får antagas såsom .. 426

Apotekselever, föreskrifter i apo-

tekarereglementena af 1786,

1799 och 1819 om anta-

gande och undervisning af 421

— undervisning anordnas på

1700-talet för 419

Sid.

236

234

244

270

230

296

279

246

244

248,

262

260

294

279

269,

276

266

260

277

278

278

387

279
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Sid.

Apotefeselevernas förkunskaper,

Farmaceutiska föreningen

verkar för ett höjande af.. 306

— undervisning på 1800-talet.. 430

— undervisning på 1900-talet.. 432

Apotekselevers antagande, för-

kunskaper och undervis-

ning 415

— förkunskaper, åtgärder för

höjande af 422

Apoteksinnehafvare, hufvudsta-

dens förste svenskfödde ... 16

Apoteksinnehafvares obligato-

riska pensionering vid viss

ålder 323

Apoteksinrättningarna, de sven-

ska, klassificerade efter de-

ras natur 217

Apoteksinspektioner införas ... 166

Apoteksinspektioners och visi-

tationers utförande af apo-

tekare förordas 167

Apotekslager, konfiskering af... 66

Apoteksprivilegier, amorterings-

fonden för 215, 218

— Carl Göranssons förslag till

ordnande af handeln med 202

— det första förslaget till ord-

nande af handeln med ... 202

— lediga, Apotekaresocietetens

direktion anmodas af Sund-

hetskollegium uppgöra för-

slag till besättande af ... 154

— nya amorteringsfonden för.. 216,

218

— svenska, af olika natur 217

Apoteksprivilegierna, afskaffan-

det af de säljbara 201

— af år 1675 utsträckas till

rikets samtliga apotekare.. 54

— de säljbara, motion om af-

skaffande af 209, 211

Sid.

Apoteksprivilegierna, första all-

männa påbudet angående

skydd för 52

Apoteksprivilegiernas uppkomst

och betydelse samt åtgär-

der för att underlätta apo-

tekens anläggande i äldre

tider 49

— värde, exempel på stegring

af de säljbara 209

Apoteksprivilegiet, det första

personliga 217

Apoteksprivilegium, Apotekare-

societeten erhåller i upp-

drag att upprätta förslag

till erhållande af 230

— exempel på innehafvande af,

utan att detta vunnit stad-

fästelse 271

— kompetensfordringarna i

1799 och 1819 års regle-

menten för erhållande af.. 229

— personligt, princip vid ut-

delande af 230

— se äfven privilegium.

Apoteksvara, olika uppfattnin-

gar om, hvad som hör för-

stås med 65

Apoteksvaror, dom i mål an-

gående olaglig handel med 71,

72, 73, 75, 76

— exempel på olaglig handel

med... 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73,

74, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86

— fältskär idkar handel med.. 86

— förbud för tidningar att in-

föra annonser om 68,82

— förhud af Öfverståthållare-

ämbetet rörande obehörig

försäljning af 68

— förslag angående hvilka me-

del, som skola räknas till 111
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Sid.

Apoteksvaror, förslag till för-

ordning angående livad som

är att hänföra till apo-

teksvaror äfvensom angå-

ende handel med apoteks-

varor .. 113

— gemensam rätt för apotekare

och kryddkrämare att för-

sälja 52

— läkare erhålla anslag till

inköp af förråd af 80

— läkare idka handel med ... 79

— Medicinalstyrelsen afslår an-

sökan af icke apotekare att

försälja 70, 71, 77, 78, 81

— skrifvelse från Apotekare-

societetens direktion till

K. Maj:t angående varu-

märkesskydd för 111

— striden om handeln med ... 65

— veterinärer idka handel med 84

— se äfven läkemedel.

Apoteksvarors taxering, grun-

der för, åren 1819, 1857,

1884 o. 1901.. 187, 192, 196, 197

Apoteksvisitation, apotekare

vägrar underkasta sig 162

— exempel på, i början af

1800-talet 164

Apoteksvisitationer, bestämmel-

ser angående, i K. instr.

för Sundhetskollegium af

år 1815 och år 1822.. 163, 164

— exempel på, under 1600- och

1700-talen ... 157,159, 160,161

— försummas af vederbörande

läkare 161, 166

— handböcker till ledning vid

förrättande af 165

— i hufvudstaden 158, 160,

164, 168

— i landsorten... 158, 160, 164, 168

Sid.

Apoteksvisitationer, Sundhets-

kollegii cirkulär af 1854

angående 166

Apothekere och kryddeproberere

Embetet 10

Arboga, apoteket i 27

Arkana 95

— analys af 107

— Apotekaresocietetens direk-

tion beslutar inköpa, för

att underkasta dem analys 106

— Collegium medicum bör för-

vara kompositionen på ... 103

— Collegium medicum erhåller

rättighet att belöna upp-

finnare af 104

— en särskild fiskal anställes i

Collegium medicum för be-

ifrande af deras försäljning 102

— Sundhetskollegii cirkulär d.

10
/2 1874 angående 104

— uppfinning af, gynnas af Sta-

ten genom premiering eller

inköp af kompositionen

eller nyttjanderätten 95

Arkanum, apotekare erhåller för-

säljningsmonopol på 96

— Guy’s, mot kräfta, inköpes

af Staten 100

— Collegium medicum varnar

genom tryckt »advis» för

utpuffadt 102

Armerade Ugglan i Stockholm,

apoteket 23

Askersund, apoteket i 42

Assessor i Collegium medicum,

apotekare kallas till 149

Assessorer i Collegium medicum,

Apotekaresocieteten begär

apotekares insättande så-

som 1^9

Avesta, apoteket i 45
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B.

Sid.

Balber 2

Barberare 2

Bartskärare 2

Bergianska trädgården 627

Betyg, tjänstgörings-, för apo-

tekaregesäll 418

Bibliografi, farmacentisk 544

Bibliotek, Apotekaresocieteten i

Stockholm bildar ett.. 240, 247

Bildningsnivån i Sverige vid

början af 1500-talet 1

Blodiglar, förbud begäres mot

export af 539

— knltivering af 638

— statistik öfver förbrukningen

af, i Sverige 542

Borgen för inlösen af lager ocb

inventarier vid öfvertagan-

de af apotek afskaffas 308

Borgerliga utlagor, apotekares

befrielse från 62

Borås, apoteket i 38

Botanicus Holmiensis 451

Botanisk trädgård i Stock-

holm 527,528

Byrån för upplysning om läke-

medelsannonser 107

Bäfvern i Västerås, apoteket... 48

C.

Calcinatio ignea 363

— menstrualis 363

— philosophica 363

Catalogus et Valor medicamen-

torum in officinis prostan-

tinum 171

— Medicamentorum prohibito-

rum 66

Sid.

Centralstyrelsen för Sveriges

farmacentförbund 320

Cerodes 367

Chokolade, caffe ocb tbée, om
hämmande af den här i

landet inritade öfverflödiga

consumtion af 520

Collegii medici privilegier för-

nyas 117, 118

Collegium medicum begär rätt

att genom proportionellt

vite få med egen myndighet

straffa förbrytelser mot apo-

tekarereglementet 124

— medicum bildas 115

— medicum, instruktion för d.

21
/a 1763, d.

29
/j 1774, d.

28
/io

1797 120, 121

— medicum, privilegier för ... 115

Croeus metallorum 370

D.

Dephlegmation 363

Destillatio per ascensum 363

— per descensum 363

Diplom, farmacie studiosi- 441

— provisors- 457

Direktion, ledamöter i Apote-

karesocietetens 296

— ordförande, sekreterare och

kassaförvaltare i Apotekare-

societetens 294

Disciplarne å apotek, matrikel

öfver 434

Dispensatorium arcanorum... 79,88
— Valerius Cordus’ 392

Donation, apotekare P. Grans,

till Apotekarekårens lif-

ränte- och pensionskassa .. 323

— apotekare F. Paulis', till
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Sid.

Apotekarekårens lifränte-

och pensionskassa 323

Donation, apotekare N. J. Ro-

séns, till Farmaceuternas

understödskassa för sjuk-

doms- ock olycksfall 329

Donationsfonder, se fonder.

Droger, hvilka uteslutande finge

försäljas från apoteken,

kungörelse angående 68

Drottningholm, apoteket i 47

Dulcificatio 363

Dusörer, apotekarne gifva lä-

karne 91

— apotekarne förbinda sig att

ej gifva läkarne 92

E.

Edsformulär för apotekare en-

ligt 1799 års apotekare-

reglemente 447

— för farmacie studiosi ... 437, 438

Edsformuläret för civila ämbets-

män fastställes lika för apo-

tekare 448

Elever, antal tjänstgörande på

apoteken vid olika tidpunk-

ter 224

— antal vid Farmaceutiska in-

stitutet vid olika tidpunk-

ter 224

— å apotek, antagande ocb un-

dervisning af 415

Elevgöromål på 1840-talet 428

Electuarium Mithridatium 343

Elgen (sedermera Ugglan) i

Stockholm, apoteket 23

Elixir amarum Hjaerneri 81

— Vita* 342

Eksjö, apoteket i 41

Sid.

Engeln i Stockholm, apoteket.. 16

Enhörningen i Göteborg, apo-

teket 31

— i Stockholm, apoteket 19

Enköping, apoteket i 43

Entreprenadauktion å läkeme-

del 92, 93, 185, 188

Essentiella salter 370

Examen, apotekare-, dispens

från 451, 458

— apotekare-, fordringar i, enl.

apotekarereglementet af

1799 450

— apotekare-, fordringar i, enl.

apotekarereglementet af

1819 456

— apotekare-, fordringar i, enl.

1867 års föreskrifter 475

— apotekare-, fordringar i, enl.

1894 års examensordning.. 482

— apotekare-, fordringar i, enl.

1901 års stadga 486

— apotekare-, första bestäm-

melserna angående 445, 446, 449

— apotekare-, undervisningen

för, på 1700-talet 451

— apotekare-, undervisningen

för i början på 1800-

talet 454, 459

— farmacie kandidat-, enl. 1901

års stadga för Farmaceu-

tiska institutet... 432,444,486

— farmacie kandidat-, under-

visningen till, enl. 1901 års

stadga för Farmaceutiska

institutet 486

— farmacie studiosi-, första be-

stämmelserna angående ... 439

— farmacie studiosi-, bestäm-

melser angående, i 1799

ocb 1819 års apotekareregle-

menten 440



621

Sid.

Examen, farmacie studiosi-, i

Stockholm under förra

hälften af 1800-talet 440

— farmacie studiosi-, i lands-

orten under förra hälften

af 1800-talet 442

— farmacie studiosi-, enl. 1880

års föreskrifter 443

— farmacie studiosi-, enl. 1895

års föreskrifter 443

— provisors- 449, 450

Examensrätt, Farmaceutiska in-

stitutet erhåller 474

Extemporetaxor 193, 198

F.

Fsecuhe 364

Falkenberg, apoteket i 48

Falköping, apoteket i 45

Falun, apoteket i 31

Farmaceuter, tjänstgörande, på

apoteken vid olika tid-

punkter 224

Farmaceuternas understödskassa

för sjukdoms- och olycks-

fall 328

— ömsesidighetsförening 329

Farmaceutförbund, Centralsty-

relsen för Sveriges 320

Farmaceutisk förening, första

förslaget att bilda en 298

Farmaceutiska föreningen be-

handlar frågan om bildan-

det af en pensionskassa... 307

— föreningen bildas och stad-

gar antagas för densamma 301

— föreningen bispringer behöf-

vande medlemmar 312

— föreningen har bringat flera

Sid.

viktiga frågor till en lyck-

lig lösning 306

Farmaceutiska föreningen, loka-

ler, som disponerats af 302, 303

— föreningens flitstipendium .. 387

— föreningens förhandlingar... 312

— föreningens inlägg i höjan-

det af apotekselevernas för-

kunskaper 306

— föreningens platsanskaff-

ningsbyrå 310

— föreningens stipendiefonder. 388

— föreningens styrelseledamö-

ter sedan föreningens bil-

dande 313

— föreningens tidskrift 312

— föreningens uppgift ... 306, 311

— föreningens åtgärder för bil-

dande af en kreditkassa för

inlösen af lager och inven-

tarier vid öfvertagande af

apotek 308

— föreningens Östgötakrets .... 320

— institutet, antalet elever vid,

under olika tider 224

— institutet, Apotekaresociete-

ten upphör att lämna bi-

drag till 478

— institutet, Apotekaresociete-

tens verksamhet för 489

— institutet begynner sin verk-

samhet 462

— institutet erhåller examens-

rätt 474

— institutet inrymmes i egen

byggnad 469

— institutet, praktiska öfningar

i kemi anordnas första gån-

gen vid 466

— institutet, provisoriskt labo-

ratorium inredes åt 468

— institutet, 1894 års föränd-
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Sid.

rade föreskrifter för studie-

ordningen samt apotekare-

examen vid 482

Farmaceutiska institutets bota-

nisk-farmakognostiska sam-

lingar 505

— institutets examensstadga af

år 1867 474

— institutets första stadga

(1846) 465

— institutets lokaler 1859 469

— institutets lokaler 1864 470

— institutets lokaler; utvidg-

ning i, åren 1896— 1905. 487, 488

— institutets stadga af 1846... 465

— institutets stadga af 1901... 485,

486

— institutets stat 1846 465

— institutets stat 1859 467

— institutets stat 1867 471

— institutets stat 1878 479

— institutets stat 1882 479

— institutets stat 1892 480

— institutets stat 1902 480

— institutets stat 1906 480

— institutets uppkomst och ut-

veckling 445

Farmaceutiskt sällskap gemen-

samt för alla kårmedlem-

mar, Apotekaresocieteten

inlämnar förslag till K.

Maj:t om bildande af ett.. 300

Farmaceutklubb, Göteborgs ... 318

— Östergötlands 320

Farmaceutklubbar och farma-

ceutförbund 318

Farmaceutklubben, sydsvenska 319

Farmaceutmötet, första allmän-

na nordiska 310

— första allmänna svenska. 310,319

Farmacie kandidatexamen enl.

1901 års stadga... 432,444,486

Sid.

Farmacie kandidatexamen, un-

dervisningen till, enl. 1901

års stadga för Farmaceu-

tiska institutet 486

— studiosi, deras antagande,

undervisning och examina 433

— studiosidiplom 441

— studiosi-ed 437, 438

— studiosiexamen, bestämmel-

serna angående, i 1799 och

1819 års apotekareregle-

menten 440

— studiosiexamen enl. 1880

års föreskrifter 443

— studiosiexamen enl. 1895

års föreskrifter 443

— studiosiexamen i landsorten

under förra hälften af 1800-

talet 442

— studiosiexamen i Stockholm

under förra hälften af 1800-

talet 440

— studiosiexamens afläggande,

de första bestämmelserna

angående 439

— studiosi, kompetensfordrin-

gar för, på 1600- och 1700-

talen 433, 436

— studiosi, matrikel öfver ... 434

— studiosi och kandidater, an-

talet tjänstgörande, på

apoteken vid olika tid-

punkter 224

— studiosi, stridigheter emel-

lan apotekarne och dessa.. 435

Farmaciens ståndpunkt i Sve-

rige på 1500-talet 4, 331

— utveckling i vetenskapligt

hänseende 331

Farmakognostiska samlingar,

Farmaceutiska institutets

botanisk- 505
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Sid.

Farmakopéer 392

— militär- 411,412

— veterinär- 413, 414

Fascicnlus 362

Fermentatio 363

Filialapotek 218

— i Sverige vid olika tidpunk-

ter, antal 224

— särskilda förmåner vid in-

rättande af 219

Filialapotekens natnr 219

Filipstad, apoteket i 45

Flores 370

Fläkta Örn i Malmö, apoteket 39

Fond, Apotekaresoeietetens, för-

sta förslaget till stadga

för 246

— Apotekaresoeietetens kassa,

initiativ till bildande af ... 244

— Apotekaresoeietetens stipen-

die- 387

— N. Y. Ahlströms för sjuke

farmaceuter 329

— J. G. Cavallis stipendie- ... 388

— Farmaceutiska föreningens

stipendie-, för apotekares

fortsatta studier 388

— J. N. Hallengrens 388

— M. Justelius’ 389

— K. J. A. Kullgrens 391

— Sofie Kylanders 388

— C. R. Leffmans stipendie-... 389

— J. A. och Antonia Lindgrens 323

— K. A. Ljungbergs 323

— A. Murrays understöds- ... 329

— Norrlands apotekareföre-

nings 390

— G. Nygrens stipendie- 390

— C. W. Sebardts 290

— E. Wadells stipendie- 390

Fonden till minne af C. G. Mo-

sander 390

Sid.

Fonden, Carl Wilhelm Sebardts

minne 386

— Jakob Wallers minne 389

Fonder, Apotekaresoeietetens... 279

— N. P. Hambergs 390

— Scheele- 388, 389

Frågor, som af Farmaceutiska

föreningen bringats till sin

lösning 306

Fältskär idkar handel med läke-

medel 86

Föreningar och klubbar 298

Föreningen farmaceuternas spar-

kassa 330

Förgyllda Korpen i Stockholm,

apoteket 19

Förhandlingar, Farmaceutiska

föreningens 312

Förmåner, apotekares, i äldre

tider 48

Förslag till besättande af lediga

apoteksprivilegier, Apote-

karesocietetens direktion

anmodas af Sundhetskolle-

gium uppgöra 154

Förteckning öfver Apotekare-

societetens ordförande, se-

kreterare, kassaförvaltare

samt öfriga ledamöter i

dess direktion 294

— öfver ledamöterna i Farma-

ceutiska föreningens sty-

relse sedan föreningens bil-

dande 313

G.

Galeniska preparat i Pharma-

copoeja Holmiensis 341

— preparat i Ph. svecica I ... 356,

398, 410
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Sid.

Galeniska preparat i Ph. sve-

cica II, in och IV 410

— preparat i Ph. svecica V ... 373,

402, 410

— preparat i Ph. svecica Yl... 375,

404, 410

— preparat i Ph. svecica VII. 376,

410

— preparat i Ph. svecica Vin. 377,

410

Gifter, ordnandet af handeln

med 69

Globuli Bezoardicis anglicis,

högtidlig beredning af ... 163

Gripen i Nyköping, apoteket... 29

— i Stockholm, apoteket ... 23,24

— i Sundsvall, apoteket 44

Grunder för apoteksvarors taxe-

ring, åren 1819, 1857, 1884,

1901 187, 192, 196, 197

Gränna, apoteket i 48

Göta Lejon i Karlskrona, apo-

teket 34

Göteborgs apotekareförening ... 318

— farmaceutklubb 318

H.

Halliska läkemedlen 96

Handelsförordningarna af 1635

och 1641, stadganden i ... 52

Handköpstaxa 197, 198, 199

Handköpstaxekommitté 197

Hedemora, apoteket i 41

Hemliga läkemedel 95

Herborist, stadens 451

— Stockholms 518

Hjaernes plåster 81

— testamente 81

Hjo, apoteket i 48

Hjorten i Stockholm, apoteket 23

Sid.

Hjorten i Västerås, apoteket... 26

— i Örebro, apoteket 36

— i Östersund, apoteket 46

Hofapotek, änkedrottning Hed-

vig Eleonoras 19

— änkedrottning Lovisa Ulrikas 20

Hofapotekare hos drottning Ma-

ria Eleonora 11, 17

— hos hertig Carl 10

— hos konung Gustaf I 8

— hos konung Johan III 8, 9

— hos konung Carl IX 10

— hos konung Gustaf II Adolf 11

— hos konung Carl XI 15, 20

— hos änkedrottning Hedvig

Eleonora 20

Hudiksvall, apoteket i 44

Husapotek 81

Hus- och reseapoteken, de Hal-

liska 96

Hvita Björn i Stockholm, apo-

teket 20

Härnösand, apoteket i 41

I.

Igeldammar anläggas i Stock-

holm 541

Illojal konkurrens apotekarne

emellan 91

Infusa aquosa 365

— vinosa 365

— vinoso-aquosa 365

Innehafvande af apotek, kom-

petens för 225

Insamling och odling af medi-

cinalväxter samt kultive-

ring af blodiglar 517

Inspektioner, apoteks-, införas. 166

Institutet, farmaceutiska, se

Farmaceutiska institutet... 466
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Sid.

Instruktion d.
2Vs 1763, d.

29
/7

1774 och d.
28

/io 1797 för

Collegium medicum... 120, 121

Instruktionsapotekare, kompe-

tens för att blifva 25

Instruktionsapoteket, kompe-

tens för innehafvande af... 25

J.

Juridiskt ombud anställes af

Apotekaresocieteten 154

K.

Karlshamn, apoteket i 36

Karlstad, apoteket i 40

Kedjeskär i Stockholm 13

Kemiska preparat i Pharma-

copoeja Holmiensis ... 342, 350

— preparat i Ph. svecica Ed. I. 355,

398, 410

— preparat i Ph. svecica II,

III och IV 410

— preparat i Ph. svecica V ... 372,

402, 410

— preparat i Ph. suecica VI... 374,

404. 410

— preparat i Ph. suecica VII.. 375,

407, 410

— preparat i Ph. svecica VIEL 376,

409. 410

— tecken, använda i äldre tider 361

— tecknen, de af Scheele an-

vända 361

Klubbar och föreningar 298

Kohobation 363

Kommentar till recepturtaxan.. 193

Kommitté, handköpstaxe- 197

Kommittén, taxe-, af år 1816... 187

Sid.

Kommittén, taxe-, af år 1826 .. 188

— taxe-, af år 1831 190

— taxe-, af år 1845 191

— taxe-, af år 1857 192

— taxe-, af år 1869 193

— taxe-, af år 1873 194

— taxe-, af år 1879 195

— taxe-, af år 1883 196

— taxe-, af år 1900 196

Kommunalskatt, apotekares be-

frielse från egentlig 62

Kompetens för innehafvande af

apotek 227

Kompetensfordringarna för in-

träde å apotekarehanan,

åtgärder för höjande af ... 422

— i 1799 och 1819 års regle-

menten för erhållande af

apoteksprivileginm 229

Konfiskering af apoteket vid

Hötorget i Stockholm 18

Kongsholmen i Stockholm 14

Konkurrens, illojal, apotekarne

emellan 91

-— illojal, från apotekares sida

bestraffas med förlust af

privilegiet 91

— illojal, med kryddkrämarne

från apotekares sida 91

Konsumtionsaccis och extra

licens, apotekares befrielse

från 180

Kontrakt emellan apotekselev

och dennes principal. 417,421,

426

Kontrihution, apotekares be-

frielse från allmän 62

Kontrollen öfver läkemedlens

beskaffenhet samt öfver

handeln med läkemedel ... 156

Kontrollikarevikt 398

Korpen i Stockholm, apoteket. 19

Farmaciens historia. 40
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Sid.

Kreditaktiebolag, Sveriges apo-

tekares, bildas 809

Kretsförening, Östgöta farma-

ceutiska 319

Kreditkassa för inlösen af lager

ocb inventarier vid öfver-

tagande af apotek, Farma-

ceutiska föreningen behand-

lar frågan om 307

Kristinehamn, apoteket i 42

Kronan i Eskilstuna, apoteket 42

— i Göteborg, apoteket 33

— i Norrköping, apoteket 34

— i Stockholm, apoteket 20

— i Uppsala, akademiapoteket 28

Kryddeproberere 617

— och apothekere Embetet ... 10

Kultivering af blodiglar 538

Kungälf, apoteket i 33

Kvacksalveri, exempel på... 71,72,

73, 74, 77, 78, 88, 89, 90

Kvinnas anställning såsom elev

å apotek 425

Kärnan i Hälsingborg, apoteket 34

Köping, apoteket i 42

Köpvaror och hemmaberednin-

gar upptagna i de olika

farmakopéupplagorna, jäm-

förande tabell öfver antalet 410

L.

Laborationstaxa, veterinär- 193

Laborationstaxan af år 1699 ... 172

— af år 1777 182

— af år 1819 187

— för år 1858 192

— för år 1869 193

— för år 1870 193

för år 1874 194

— för år 1886 196

Sid.

Laborationstaxan för år 1902... 197

Laboratorium, Farmaceutiska

institutets nya, 1864 469

— provisoriskt, inredes åt Far-

maceutiska institutet 468

— Urban Hjsernes 452

Ladugårdslandet i Stockholm... 14

Laholm, apoteket i 45

Lejon, ett liggande, i Stockholm,

apoteket 12

Lejonet i Gäfle, apoteket 33

— i Göteborg, apoteket 46

— i Jönköping, apoteket 32

— i Kalmar, apoteket 30

— i Landskrona, apoteket 32

— i Norrköping, apoteket 42

— i Stockholm, apoteket ... 12, 16

— i Uppsala, apoteket 42

— i Växjö, apoteket 37

Leoparden i Stockholm, apote-

ket 13

Lexicon pharmaceutico-chymi-

cum, Sommerhoffs 361

Liderne i Stockholm 14

Lidköping, apoteket i 43

Lifränteanstalt för svenska far-

maceuter, första förslaget

till bildande af en 321

Lindesberg, apoteket i 48

Liquamen 368

Lohoch 364

Lokaler, som disponerats af

Farmaceutiska föreningen.. 302,

303

Lokal, Apotekaresocietetens för-

sta 269

— Apotekaresocietetens i Stock-

holm andra 248

— Apotekaresocietetens i Stock-

holm tredje (andra sedan

1821) 252

Lutsalter 369
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Sid.

Lutum 361

Läkare, de första i Sverige ... 2, 4

— som innehaft apotek 81

— veterinärer och tandläkare

idka handel med läkemedel 79

Läkareböcker, författade på

1500- och 1600-talen 332

Läkarepraktik, apotekare ntöfva 87

Läkaretitel, apotekare, som er-

hållit 87

Läkarevetenskapens ståndpunkt

i Sverige på 1500-talet ... 1

Läkarevården i Sverige vid tiden

för reformationens infö-

rande 2

Läkareyrket, apotekare göra in-

trång i 87

Läkemedel, analys af hemliga.. 107

— använda under 1600-talet... 341,

362

— använda under 1700-talet... 364,

368, 364, 371, 410

— använda under 1800-talet... 371,

374, 375,376, 401,

403, 407, 409, 410

— Apotekaresocieteten begär,

att det icke må meddelas

patent å 106, 112

— dom i mål angående olaglig

handel med... 71,72,73, 76,76

— entreprenadauktion å ... 92, 93,

185, 188

— exempel på olaglig handel

med ... 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73,

74, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86

— få endast under viss kontroll

annonseras i allmänna tid-

ningar 102

— fältskär idkar handel med.. 86

— förhud af Öfverståthållare-

ämbetet angående obehörig

försäljning af 68

Sid.

Läkemedel, förbud för tidningar

att införa annonser om.. 68, 82

— försäljas af apotekare genom

köpmän 95

— gemensam rätt för apotekare

och kryddkrämare att för-

sälja 62

— Guy’s, mot kräfta, inköpes

af Staten 100

— hemliga 95

— hemliga, apotekare erhåller

försäljningsmonopol på ... 96

— hemliga, Apotekaresociete-

tens direktion beslutar in-

köpa sådana för att under-

kasta dem analys 106

— hemliga, Collegium medicum

bör förvara kompositioner-

na på 103

— hemliga, Collegium medicum

erhåller rättighet att belöna

uppfinnare af 104

— hemliga. En särskild fiskal

anställes i Collegium medi-

cum för beifrande af deras

försäljning 102

— hemliga, Sundhetskollegii

cirkulär d.
16

/2 1874 an-

gående 104

— hemligt, Collegium medicum

varnar genom tryckt »ad-

vis» för utpuffadt 102

— hvilka uteslutande finge för-

säljas från apoteken, kun-

görelse angående 68

— höga rabatter på 92, 93

— kontrollen öfver handeln

med 166

— läkare erhålla anslag till in-

köp af förråd af 80

— läkare idka handel med ... 79

— Medicinalstyrelsen afslår an-
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Sid.

sökan af icke apotekare att

försälja 70,71,77,78,81

Läkemedel, motion i riksdagen

angående handel med 108

— i Pharmacopoeja Galeno-Chy-

mica Holmiensis 341, 394

— i Ph. svecica I 354, 398

— i Ph. svecica II 399, 410

— i Ph. svecica III 400, 410

— i Ph. svecica IV 400, 410

— i Ph. svecica V ... 371, 402, 410

— i Ph. suecica Yl... 374,403,410

— i Ph. suecica VII.. 375, 407, 410

— i Ph. svecica VIII. 376, 409, 410

— obehörigt utlämnande af häf-

tigt verkande, från apote-

ken 88

— och läkemetoder, om bedräg-

liga 107

— olika uppfattningar om hvad

som bör förstås med 65

— ordination af, medgifves apo-

tekare i enklare fall 87

— rabatt å, första officiella be-

stämmelsen angående 184

— rekvirerade för allmänna in-

rättningar, rabatt å priser-

na på 184, 185, 189, 190

— skrifvelse från Apotekare-

societetens direktion till

K. Maj:t angående hvilka,

som endast från apoteken

skola tillhandahållas all-

mänheten 109

— skrifvelse från Apotekare-

societetens direktion till

K. Maj:t angående patent å 112

— striden om handeln med ... 65

— särskilda formaliteter, som

skulle iakttagas vid bered-

ning af vissa 163

— upptäckten af speciella, be-

Sid.

lönas med statspremier eller

inköpes af allmänna me-

del 95

Läkemedel ur djurriket, använ-

da under 1500-talet 334

— ur mineralriket, använda un-

der 1600-talet 339

— ur växtriket, använda under

1500-talet 337

— varma, våta, kalla, torra ... 338

— veterinärer idka handel med 84

— ålderdomliga 334, 341, 352

— åtgärder från Apotekareso-

cietetens sida för bekäm-

pande af den olagliga han-

deln med 105

Läkemedelsannonser, byrån för

upplysning om 107

Läkemedelsläran under 1500-

talet 331

— under 1600-talet 341

Läkemedelsnamn härledda från

läkemedel, som varit an-

vända på 1500- och 1600-

talen 340

Läkemedlen, de Halliska 96

Läkemedlens beskaffenhet, kon-

trollen öfver 166

Läroanstalt, farmaceutisk, C. U.

Sprinchorns förslag till

upprättande af en 462

Läroböcker, hvilka af apoteks-

eleverna användes på 1840-

talet 429

M.

Magisterium 370

Malmen, norra, i Stockholm ... 13

— södra, i Stockholm 14

— östra, i Stockholm 14
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Sid.

Malmö, provincialapotheket ... 27

Malmöhus distrikts apotekare-

förening 318

Mandragora officinalis 338

Manica Hippocratis 362

Manipulus 362

Markattan i Stockholm, apote-

ket 12,16

Mariefred, apoteket i 44

Mariestad, apoteket i 36

Marstrand, apoteket i 44

Matrikel, svensk farmaceutisk.. 312

Matriklar öfver apotekare och

tjänstgörande å apoteken,

P. Chr. Schultzens 241

Medelsalt 369

Medicinalordning, första försla-

get till 115

Medicinalordningar eller privi-

legier, som K. Maj:t för-

unnat Collegium medicum 118

— och apotekarereglementen

samt frågan om apotekare-

kårens representerande

inom Medicinalstyrelsen... 114

Medicinalordningarna af 1688.. 54

— af 1688, apotekarne klaga

öfver 118

— af 1688, K. resol. och för-

klaring år 1698 med an-

ledning af 65

Medicinalstyrelsen, frågan om
apotekarekårens represen-

terande inom 147

Medicinaltaxa, magistraten i

Stockholm utfärdar 170

— veterinär- 193

— 1812 års sammandragna ... 185

Medicinaltaxan af år 1699 171

— af år 1739 176

— af år 1764 181

— af år 1777 182

Sid.

Medicinaltaxan af år 1801 184

— af år 1819 187

— af år 1839 191

— den första i Sverige 170

— den första för hela riket

gällande 177

— för år 1827 188

— för år 1847 191

— för år 1868 192

— för år 1859 193

— för år 1865 193

— för år 1870 193

— för år 1874 194

— för år 1880 195

— för år 1885 196

— för år 1902 197

— rahatt vid tillämpningen af,

vid leverans af läkemedel

till allmänna inrättningar. 184,

186, 189, 190

Medicinaltaxans priser, motion

om nedsättning af. 192, 209, 211

Medicinaltaxor 170

— 1812 års sammandrag af

gällande 185

Medicinalvikten, franska, i gram

etc 398,407

— i lihra, uns etc. ... 362, 397, 407

— i skålpund, ort och korn 398, 407

Medicinalväxter, helöning för

odling af 522, 526, 626

— insamling och odling af ... 617

— publikationer omfattande in-

samling och odling af ... 630,

536, 538

Medicinens ståndpunkt i Sve-

rige på 1600-talet 1

Medicinsk titel, apotekare, som

begåfvats med 87

Medikamenter, obehörigt utläm-

nande af häftigt verkande,

från apoteken 88
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Sid.

Medikamenterna, de Halliska... 96

Medikamentsförråd 221

— antal i Sverige vid olika

tidpunkter 224

— förmåner vid inrättande af. 222

Medikamentsförråden, de första 222

Medikamentsförrådens natur ... 222

Medikamentsbandel, dom i mål

angående olaglig ... 71, 72, 73,

75,76

— exempel på olaglig... 65, 67, 68,

69, 71, 72, 73, 74, 77,

78, 82, 83, 84, 85, 86

— förbud af Öfverståthållare-

ämbetet angående olaglig.. 68

— gemensam rätt till, för apo-

tekare ocb kryddkrämare .. 52

Medikamentslådor 222

— illojal konkurrens medels... 95

Militärfarmakopéer 411, 412

Mitbridatium 343

Mogenhetsexamen såsom villkor

för inträde å apotekare-

banan 425

Mogenhetsexamens införande,

Farmaceutiska föreningens

inlägg i lösandet af frågan

om 306

Morianen i Stockholm, apoteket 18

Morseller 365

Motion, riksdags- om afskaffan-

de af de säljbara apoteks-

privilegierna 209, 211

— riksdags- om nedsättning af

medicinaltaxans priser ... 192,

209, 211

— riksdags- om nytt apote-

karereglemente 145, 146,

209, 211

Motioner i riksdagen angående

handel med läkemedel ... 108

N.
Sid.

Namn, läkemedels-, härledda

från läkemedel, som varit

använda på 1500- ocb 1600-

talen 340

Naturvetenskapernas stånd-

punkt i Sverige på 1500-

talet 1

Nora, apoteket i 47

Nordiska farmaceutmötet, första

allmänna 310

Nordstjernan i Stockholm, in-

struktionsapoteket 24

Norremalm i Stockholm 13

Norreport i Stockholm 13

Norrlands apotekareförening ... 317

Norrtälje, apoteket i 41

Nya amorteringsfonden för apo-

teksprivilegier 216, 218

— apotek i Stockholm, strid

om anläggande af 22

O.

Odling af medicinalväxter, be-

löning för 522, 625, 626

— och insamling af medicinal-

växter 515

— och insamling af medicinal-

växter, publikationer om-

fattande 522, 625, 626

Ofullkomliga salter 369

Ombudsman anställes af Apo-

tekaresocieteten 154

Oleum per deliquium paratum 368

Ordination af läkemedel i enk-

lare fall medgifves apote-

kare 87
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P.
Sid.

Patent å läkemedel, Apotekare-

societeten begär, att det

icke må meddelas ... 106, 112

— å läkemedel, skrifvelse från

Apotekaresocietetens direk-

tion till K. Maj:t angående 112

Patentmedicin, se läkemedel,

hemliga.

Pensioner och gratifikationer

utdelade af Apotekaresocie-

teten 279

Pensionering, obligatorisk, af

apoteksinnehafvare 323

Pensionskassa, Farmaceutiska

föreningen behandlar frågan

om bildande af en 307

— för farmaceuter, första för-

slaget till bildande af en.. 321

Personalen, den å apoteken

tjänstgörande, vid olika

tidpunkter 224

Personliga apotek i Sverige vid

olika tidpunkter 224

— apoteksprivilegiet, det första 217

Personligt apoteksprivilegium,

princip vid utdelande af... 230

Pharmaca composita 198, 199

Pharmacopoea arcanorum 88

— in usum Nosocomii Militaris

Holmiensis 412

— militaris, navalis et Eorum
usui accommodata, qui im-

pensis publicis curantur... 411

— militaris suecica 412

— pauperum 411

— svecica Ed. I 364, 396, 410

— svecica Ed. II 398,410

— svecica Ed. III 400, 410

— svecica Ed. IV 400, 410

— svecica Ed. V 371, 401, 410

— suecica Ed. VI ... 374, 403, 410

Sid.

Pharmacopoea suecica Ed. VII. 376,

406, 410

— svecica Ed. VIII... 376,409, 410

— veterinaria 41

Pharmacopoeja Galeno-Chymica

Holmiensis 341, 393, 410

Pharmacien, kort begrep af

grunderne til 359

Phlegma 367

Piteå, apoteket i 44

Platsanskaffningsbyrå, Farma-

ceutiska föreningens 310

Preparat, galeniska, i Pharma-

copoeja Holmiensis 341

— galeniska, i Ph. svecica I... 356,

398, 410

— galeniska, i Ph. svecica II,

III och IV 410

— galeniska, i Ph. svecica V... 373,

402, 410

— galeniska, i Ph. suecica VI.. 375,

404, 410

— galeniska, i Ph. suecica VII. 376,

410

— galeniska, i Ph. svecica VIII 377,

410

— hemmaberedda, och köpva-

ror upptagna i de olika

farmakopéupplagorna, jäm-

förande tabell öfver antalet 410

— kemiska, i Pharmacopoeja

Holmiensis 342, 350

— kemiska, i Ph. svecica I ... 355,

398.410

— kemiska, i Ph. svecica II,

III och IV 410

— kemiska, i Ph. svecica V... 372,

402, 410

— kemiska, i Ph. suecica VI.. 374,

404, 410

— kemiska, i Ph. suecica VII.. 375,

407. 410
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Sid.

Preparat, kemiska, i Ph. sve-

cica VIII 376, 409, 410

Presenter, apotekarne gifva lä-

karne 91

— apotekarne förbinda sig att

ej gifva läkarne 92

Privilegier, se apoteksprivilegier.

Privilegium af 1683 för Apote-

karesocieteten i Sverige ... 54

— för apoteket . . ., se resp. apo-

teks namn eller ortsnamn.

— för sampteliga apotkekare

här i Stockholm ... 21, 52, 117

— K. Maj:t förnyade, för Apo-

thekaresocieteten uti Sve-

rige 118

Provincialapotheket i Malmö... 27

Provisorer eller apotekare, an-

tal tjänstgörande, på apo-

teken vid olika tidpunkter 224

Provisorsdiplom 467

Provisorsexamen 449, 450

Publikationer, som utgifvits af

Farmaceutiska föreningen.. 312

Pugillus 362

B.

Eabatt å priserna på läkemedel,

rekvirerade af allmänna

inrättningar.. 184,185, 189,190

Rabatter, höga, på läkemedel 92, 93

Recepturtaxa 193

Recepturtaxan, kommentar till 193

Reglemente, apotekare-, hem-

ställan om nytt 142, 145,

147, 209

— apotekare-, kommitté för ut-

arbetande af förslag till

nytt 143,144,145

— för en Apotekaresocietet,

första förslaget till 233

Sid.

Reglementet, apotekare-, det

första 121, 122

— apotekare-, af år 1799 127

— apotekare-, af år 1819 132

Reglementeringen af apotekare-

yrket, första officiella 116

Regulus 370

Reseapotek 80, 221

Resestipendier, Apotekaresocie-

tetens 386

Resolution och förklaring d.
1
/s

1698, K. Maj:ts, ang. några

mål beträffande Collegium

medicum, Apotekaresocie-

teten och barberareembe-

tet 120

Revivificatio 364

Ronneby, apoteket i 39

S.

Sala, apoteket i 33

Salt, medel- 369

Salter, essentiella 370

— lut- 369

— ofullkomlige 369

— sura 369

Salubrinmålen 74, 109

Samlingar, Farmaceutiska insti-

tutets botanisk-farmakog-

nostiska 505

Samlingslokaler, Apotekareso-

cietetens, sedan 1837 275

Saponificatio 363

Scheelefonderna 388, 389

Sebardts, C. W., fond 290

Signaturer för apoteksbehof,

första fabriken för tillverk-

ning af 428

Signaturplåt för tillverkning af

apotekssignaturer 428
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Sid.

Sigtuna, apoteket i 48

Simplicia i Ph. svecica I 354,

398, 410

Simrishamn, apoteket i 43

Sjukkassa, farmaceuternas 328

Skara, apoteket i 40

Skaraborgs läns apotekareföre-

ning 318

Skenninge, apoteket i 43

Sköfde, apoteket i 46

Slottsapotekare 11, 12

Slotrtsapoteket 12

— det första i Stockholm 11

Slussholmen i Stockholm 14

Smedjebacken, apoteket i 48

Sockenapotek 219

— finge ej innehafvas af apo-

tekare 220

Sockenapoteket, det sista 221

Socken-apothekskistan 220

Solutio disjunctoria 362

— destructoria 362

— mutatoria 362

Sommerhoffs lexicon pharma-

ceutico-chymicum 361

Sparkassa, föreningen farma-

ceuternas 330

Spiritus acido-oleosus 368

— acido-oleosus mineralis 368

— acidus 368

— ardens 368

— inflammahilis 368

— urinosus 368

Stadga, Farmaceutiska institu-

tutets första (1846) 465

— Farmaceutiska institutets af

1901 485, 486

Stadgar, Apotekaresocietetens

af år 1831 266

— Apotekaresocietetens af år

1837 260

— Apotekaresocietetens af år

Sid.

1837, förslag till omarbet-

ning af 277

Stadgar, Apotekaresocietetens

af år 1881, stadfästes af

K. Maj:t 278

— Apotekaresocietetens i Stock-

holm första 235

— för Apotekaresocietetens i

Stockholm fond 251

Stamapotek med säljbara privi-

legier och stamapotek med
personliga privilegier 217

— hafva under 1700-talet ej

sällan flera filial 25

Stat, Farmaceutiska institutets,

1846 465

— Farmaceutiska institutets,

1859 467

— Farmaceutiska institutets,

1867 471

— Farmaceutiska institutets,

1878 479

— Farmaceutiska institutets,

1882 479

— Farmaceutiska institutets,

1892 480

— Farmaceutiska institutets,

1902 480

— Farmaceutiska institutets,

1906 480

Statistik öfver förbrukningen

af blodiglar i Sverige 542

Stipendiefond, J. G. Cavallis... 388

— Farmaceutiska föreningens,

för apotekares fortsatta stu-

dier 388

— C. R. Leffmans 389

— G. Nygrens 390

— E. Wadells 390

Stipendiefonden till minne af

C. G. Mosander 390

Stipendiefonder, N. P. Hambergs 390
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Sid.

Stipendier, Apotekaresocietetens

i Stockholm 251, 459

— Apotekaresocietetens rese- ... 386

— Apotekaresocietetens studie- 279

Stipendium, Farmaceutiska för-

eningens flit- 387

Stjeman i Göteborg, apoteket.. 33

Stockholms apotekareförening.. 318

— stads utsträckning och för-

städernas storlek under 15-

och 1 6-hundratalen 13

Striden om handeln med läke-

medel 65

Stridigheter emellan apoteks-

innehafvare och tjänstgö-

rande 435

Strutsen i Göteborg, provincial-

apotheket 33

Strängnäs, apoteket i 41

Strömstad, apoteket i 46

Studerande vid Farmaceutiska

institutet vid olika tid-

punkter 224

Stående Hjorten i Stockholm,

apoteket 23

Sura salter 369

Svanen i Kristianstad, apote-

ket 29

— i Lund, universitetsapoteket 31

— i Stockholm, apoteket 17

Svensk farmaceutisk matrikel.. 312

— farmaceutisk tidskrift 312

Svenska farmakopén (Ed. VIII) 376,

409, 410

Sveriges apotekares Kreditaktie-

bolag bildas 309

Sydsvenska farmaceuternas dis-

kussionsförening 319

— farmaceutklubben 319

Säljbara apotek vid olika tid-

punkter, antal 224

Säte och stämma för apotekare

Sid.

inom Medicinalstyrelsen,

frågan om 147

Säter, apoteket i 46

Söderhamn, apoteket i 43

Söderköping, apoteket i 44

Södertelje, apoteket i 47

Södra malmen i Stockholm ... 14

T.

Tabell öfver antalet köpvaror

och hemmaberedningar upp-

tagna i de olika farmakopé-

upplagorna 410

— jämförande, öfver antalet

apotek i Sverige samt de å

apoteken tjänstgörande eller

vid Farmaceutiska institutet

studerande farmaceuterna.. 224

Taxa, Apotekaresocietetens ... 200

— för läkare och kirurger af

år 1777 182

— å i recepturen förekommande

ej officinella läkemedel ... 199

— å ej officinella läkemedel... 197

— se äfven extemporetaxa,

handköpstaxa, laborations-

taxa, medicinaltaxa, recep-

turtaxa, veterinär-labora-

tionstaxa, veterinär-medici-

naltaxa.

Taxekommittén af år 1816 ... 187

— af år 1826 188

— af år 1831 190

— af år 1845 191

— af år 1867 192

— af år 1869 193

— af år 1873 194

— af år 1879 196

— af år 1883 196

— af år 1900 196
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Sid.

Taxerevisorer, Apotekaresocie-

tetens 200

Tecken, farmaceutisk-kemiska,

använda i äldre tider 361

Thée, Caffe ock Chokolade, om
hämmande af den här i

landet inritade öfverflödiga

consumtion af 620

Theriaca Andromachi 343, 366

Theriak, särskilda formaliteter,

som skulle iakttagas vid

beredning af 163

Tjänstgörande på apoteken vid

olika tidpunkter 224

Tjänstgöringsbetyg för apoteks-

gesäll 418

Tidskrift, Farmaceutiska före-

ningens 312

— svensk farmaceutisk 312

Trädgård, botanisk, i Stock-

holm 627, 628

Trädgården, Bergianska 627

Tullafgifter, lättnader för apo-

tekare i fråga om 65

TJ.

Uddevalla, apoteket Kronan i.. 38

— provinsialapoteket i 38

Ugglan i Stockholm, apoteket.. 23

Ulricehamn, apoteket i 43

Umeå, apoteket i 36

Understöd åt behöfvande kår-

medlemmar, utdelade af

Apotekaresocieteten 279

— åt behöfvande kårmedlem-

mar, utdelade af Farma-

ceutiska föreningen 312

— åt sjuke farmaceuter utbe-

talade från Apotekarekå-

rens lifränte- och pensions-

kassa under åren 1901

—

1906

Understödskassa, farmaceuter-

nas, för sjukdoms- och

olycksfall

Undervisning anordnas för apo-

tekseleverna på 1700-talet

— apotekselevernas, på 1800-

talet

— apotekselevernas, på 1900-

talet

Undervisningen, den farmaceu-

tiska, första initiativet till

ordnande af

— för apotekareexamen på

1700-talet

— för apotekareexamen i bör-

jan på 1800-talet 464,

Undervisningsanstalt för farma-

ceuter, Carl Göranssons för-

slag till

— för farmaceuter, C. F. Pla-

gemanns förslag till

Unguenta nutrita

— saturnina

Uniform för apotekare anses

önskvärd 247,

Upplands vapen i Uppsala, apo-

teket

Upprättandet af nya apotek och

kompetens för deras inne-

hafvande

Uppsala universitet, första läro-

stolen i medicin vid

Utskylder, apotekares befrielse

från vissa

V.

Vadstena, apoteket i

Vakteln i Halmstad, apoteket..

Sid.

328

328

419

430

432

263

461

459

460

462

366

367

248

42

226

3

62

43

28
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Sid.

Varberg, apoteket i 37

Yarumärkesskydd för farmaceu-

tiska benämningar, skrif-

velse från Apotekaresociete-

tens direktion till K. Maj :t

angående 111

Vasen i Linköping, apoteket... 37

Venena, ordnandet af handeln

med 69

Vestergötlands ocb Bohusläns

apotekareförening 317

Vestra Sveriges apotekareföre-

ning 317

Vetenskapernas ståndpunkt i

Sverige vid början af 1500-

talet 1

Vetenskapliga utveckling, far-

maciens 331

Veterinärer idka handel med

läkemedel 84

Veterinärfarmakopé 413

Veterinärlaborationstaxa 193

Veterinärmedicinaltaxa 193

Vikten, franska medicinal-, i

gram etc 398, 407

— medicinal-, i libra, uns etc. 362,

397, 407

— medicinal-, i skålpund, ort

ocb korn 398, 407

Vikter, kontrollering af 398

Vimmerby, apoteket i 41

Vinproberere 10

Visby, apoteket i 38

Visitation af apoteken i liufvud-

staden 158, 160, 164, 168

— af apoteken i landsorten ... 158,

160, 164, 168

— de första officiella föreskrif-

terna angående apoteks-... 167

Sid.

Visitation å akademiapoteket i

Uppsala, utförd af Carl von

Linné 169

— jämför äfven apoteksvisi-

tation.

Visitationsväsendets utveckling 156

Volatilisation 363

Vänersborg, apoteket i 39

Västervik, apoteket i 39

Y.

Ystad, apoteket i 36

Å.

Åmål, apoteket i 42

Åsön i Stockholm 14

Ä.

Ängelholm, apoteket i 46

Ö.

Öfverflödsvaror, förbud mot in-

försel af 395

Öhlproberere 10

Ömsesidighetsförening, farma-

ceuternas 329

Örebro läns apotekareförening. 318

Örnen i Stockholm, apoteket... 19

Östergötlands farmaceutklubb.. 320

Östgöta farmaceutiska kretsför-

ening 319

— Lejon i Norrköping, apoteket 42

Östhammar, apoteket i 47

Östra malmen i Stockholm ... 14
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— studiestipendier 686

— undervisningsväsen, vårt ... 681

— utbildningen 581

Farmaceutiskt-kemiska notiser. 596

Farmaceutiskt Notisblad 602

Farmaceutmötet i Stockholm

1897, nordiska 581, 683

Farmacien, tankar om ställnin-

gar och förhållanden inom 564

— den svenska, huru tillvara-

taga krafterna inom? 596

— den svenska, å konst- och in-

dustriutställningen i Stock-

holm 1897 680

Farmaciens framtid 581

— historia, den svenska 598

— historia, en kortfattad öfver-

sikt af 596

Farmakognosi, lärobok i 581

Farmakognosien under år 1902 691

Farmakognostiska notiser 691

Farmakologi, handbok för vete-

rinärer 563

Farmakopé, veterinär-, 3:dje uppl. 566

Farmakopén, den nya danska,

drogerna i 601

— den nya svenska 686

— den nya, »åter ett lyckadt

preparat» 590

— den svenska, öfversättning

från Ed. VII 665

— nya, iakttagelser och reflek-

tioner vid användandet af 591

Sid.

577

586

569

570

581

588

578

577

558

658

662

672

577

603

662

583

603

664

681

581
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Sid.

Farmakopén, om nya 557

— svenska, Ed. VIII 591

— svenska, några erinringar

angående förvaringssättet

för några dess medel 590

— svenska, öfversättning, re-

cension af 565

Farmakopéns uppgifter, en af.. 588

Fenolers azofärgämnen 682

Fenols qvantitativa bestämman-

de 569

Ferrnm pkosphatum och sal

perlatum, rön om 549

— pulveratum och reductum,

pröfning af 582

— pulveratum och reductum,

pröfning på arsenik af ... 571

— pulveratum, pröfning på ar-

senik af 579

— reductum, några ord om ... 590

— reductum, pröfning af 569

Fetternas förtvålningstal, far-

makopéns föreskrift om be-

stämning af 692

Fettsyrade salter (tvål, resp.

såpa), bydrolys af 598

Fettsyradt alkali, absorption af

koldioxid ur luften hos

spritlösningar innehållande 598

Fettsyror, flyktiga, felkällor vid

kvantitativt bestämmande

af 696

Filtrering af lättflyktiga vätskor,

apparat för 693

— anordning för kontinuerlig. 590

Fiskolja, konstgjord 592

Flaskors rengöring med blyha-

gel 568

Flenhus, om ett medel mot ... 551

Flora dalecarlica 568

— Oeconomica Sveeise, försök

till en 553

Sid.

Flora, Yermlands, några hidrag

till 558

— virgiliana jämte bihang om
Eomarnes matväxter 553

— öfver Uplands och Söder-

manlands fanerogamer och

bräkenartade växter 565

Florse scandinavise prodromus.. 552

Flores Chamomillse och dess för-

falskningar 568

—
- Yerbasci, dess odling och in-

samling 561

Fluga, som blifvit funnen uti

ett stycke Copalhartz, exem-

pel på en lefvande 553

Fluidextrakt, ett nytt 590

— nya 592

— nyare, och deras analys ... 581

Fluidextrakters beredning och

analys 580

Flusspat, anmärkningar om ... 548

— och dess syra, undersökning

om 546

Flyktiga oljor, bestämning af

brytningsindices såsom

pröfningsnorm för 584

— oljor, om några 583

— oljor, undersökningar öfver. 584

— oljor, ytterligare några ord

om 584

— oljor, ytterligare om pröf-

ning af 583

— oljors pröfning 584

Folia Digitalis 569

— Uvse ursi och några deras

förvexlingar 578

Fond, förslag till en disponibel,

inom Sveriges farmaceut-

förbund 596

Formalin, pröfning af 583

Formler, kemiska, atomiskt af-

fattande 565
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Sid.

Fosfor, pulverisering af 565

— ur brända hjorthorn, bered-

ning af 547

Fosforolja, kvantitativ bestäm-

ning af fosfor i 595

Fosforsyras beredning af amorf

fosfor 568

Fotografi, kortfattad lärobok i. 566

Fotografier på ägghvitepapper.. 564

Fotografiska flygblad 563

Fresenins-Babos arsenikprof,

iakttagelse vid utförande

af 576

Fructus Anisi stellati och dess

förfalskningar 570

Frukt- och bär-syran 549

Frukter, Umbelliferernas, stu-

dier öfver 583

Fysiska instrument till under-

sökning af läkemedel 578

Fällningar, anordning för tvätt-

ning af 590

Fältspatens, den blekröda, ke-

miska sammansättning ... 559

Färgerikonsten 573

Färgreaktioner med kaliumper-

manganat och konc. svaf-

velsyra 592

Födoämnen, aluminiums förhål-

lande till 576

Förbandsartiklar, beskaffenhe-

ten af i handeln förekom-

mande antiseptiska 594

Förbandsmedel, sublimat- 573

Förenta Stater, Nordamerikas,

studier öfver farmaceutiska

förhållanden i 576

Författningar m. m. rörande

apoteksväsendet i Sveri-

ge 571

Förhandlingar, Farmaceutiska

föreningens 603

Sid.

Förtvålningstal, farmakopéns

föreskrift om bestämning

af fetternas 592

G-.

Galbanumsäure, ueber die 592

Galvanoplastik 568

Garantiförening för Sveriges

apotekare och examinerade

apotekare, förslag till 572

Gaser, torkapparat för 679

Gasoljelampan, den Wilanderska 569

Gasutvecklingsapparater 663

Genera et species insectorum .. 549

Genus Trichechi, anmärkningar

vid 562

Geum hispidum Fr. x urba-

num L 591

Giftstadga, förslaget till ny ... 597

Giftstadgan, till frågan om revi-

sion af 691

Giktvärks botande medels mag-

net 546

Glas, lösligt 600

— mot ljuset skyddande 588

— resistensen hos, speciellt ur

titreranalytisk synpunkt... 596

Glasflaskors rengöring med bly-

hagel 568

Glycerin, svenska farmakopéns

pröfningsföreskrift för, jäm-

förd med tyska farmako-

péns 598

— de organiska föroreningarnas

natur i 698

Glycyrrhizin, fiber das 601

— und andere Bestandtheile im

Sfissholtz, Untersuchung

fiber 698

Glykosider 690
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Grunderne til Pharmacien, kort

begrep af

Grässlägten, Skandinaviens, ta-

bell öfver

Grön färg, tilredningssätt af en

ny

Guaicols, neber die Snlfurirung

des-

Guaiakblutprobe und die Ur-

sacben der Blaufärbung der

Gnaiaktinktur

Gummi Resina plåsters bered-

ning

Guttapercba, bvit, till tandkitt

Gyttja, funnen vid Södertelge,

berättelse om en

Gyttjan, bad-, i Marstrand, un-

dersökning af

Gärdesgård, varaktig och billig

Gärdesgårdar, beskrifning på...

H.

Halliska medikamenterna

Hamberg, Nils Peter, nekrolog

öfver

Hanbury, Daniel, lefnadsteck-

ning öfver

Handbok för laboranter

— för Pharmaceuter

— i farmakologi för veterinärer

— i handelsvarukännedom

Handeln med bedrägliga läke-

medel

Handelsvarukännedom
— handbok i

Handköpstaxa

Helsovatten, deras uppkomst

ocb beskaffenhet m. m. ...

Hemiptera, anteckningar öfver.

Sid.

Hepar Sulfuris, bestämning af

svafvelhalten i 694

Historia, den svenska farmaciens 698

Hjorthornssalt, analyser af ... 675

Honing 567

— rening af 562

Hortus agerumensis exhibens

Plantas saltem rariores exo-

ticos et officinales 546

Hudfernissor samt komposition

å en ny sådan 694

Hus- och Landt-Apotheque ... 546

1— och Landt-Apotbek beståen-

de af approberade ocb säkra

medel till Boskaps conser-

vation ocb curerande 552

— ocb Landt-Apotbeques til-

ökning rörande i synnerhet

Rofdjurs utdödande 546

— ocb Rese-Apotheque 546

Husbållsrådgifvaren 557

HubPska klorjodadditionsmeto-

den ocb sätt att afbjelpa

dess brister 678

Hydrastinets kvantitativa be-

stämmande i Extractum

Hydrastis canadensis flui-

dum 587

Hydrastis canadensis, anatomisk

undersökning af birötterna

bos 677

Hydratocarbonas ferros. sacc-

har., beredning samt pröf-

ning af, m. m 588

Hydrolys af fettsyrade alkali-

salter (tvål, resp. såpa) ... 698

Hydroxylaminderivat, några nya 677

Häftplåster 592

— amerikanskt 578

Sid.

646

562

548

698

597

663

565

553

667

545

545

574

688

666

673

555

663

564

696

557

564

667

557

673
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I.

Iakttagelse om ett mindre van-

ligt sätt att använda salt-

syra

Indikator, hållbar, vid titrering

med Knapps lösning

Indnstri, vår kemiska och far-

macentiska, kan den upp-

arbetas?

Industriutställningar, prissätt-

ningen vid

Industriutställningen i Helsing-

fors

Infusioner och dekokter, om be-

redning af

Infusioners förvaring under

bomull

Infusum Rhei, olika berednings-

metoder af

Ipecacuanbapreparater, några

jämförelser mellan våra

vanligare

Islands- eller Hedelafven såsom

ett ypperligt födoämne ...

Islandsmossa, nödbröd af

Isters bärsknande, paraffin före-

kommer
Itrols löslighet

J.

Jemförelser mellan svenska,

danska, tyska, franska och

engelska farmakopéerna ...

Jernbleckstaks bevarande för

rost

Jernets förvandling till stål ...

Jernklorid, olika sätt att bereda

Jemvatten, Rindö

Jodalkalilösningars hållbarhet..

Jod i askan af Laminaria digi-

tata m. fl., bestämning af.

Sid.

Jod i urin efter invärtes be-

handling med en organisk

jodförening, påvisande af.. 583

— Nachweis von, bei anwen-

dung organiscber und an-

organischer Jodverbindun-

gen 586

Jodetum hydrargyrosum 592

— hydrargyrosum, undersök-

ning på fritt kvicksilfver i 588

Jodimetrisk bestämning af järn 698

Jodkaliums löslighet i sprit ... 572

Jodoformstift 571

Jodsprits hållbarhet 598

Journal, tekno-kemisk 603

Järn, jodimetrisk bestämning

af 698

— titrimetrisk bestämning me-

delst jodkalium och tio-

sulfat 585

Järnarsenids resistens vid smält-

ning med salpeter 579

Järnets verkningssätt inom or-

ganismen 577

Järnreaktion å svagt mineral-

vatten..... 645

K.

Kalabarbönan 561

Kalciumkarbid, om undersök-

ning af 584

Kalciumtarträtets löslighet 579

Kali carbonicum depuratum i

handeln 563

Kalium-ferritartrat, beredning

af 570

Kaliumkromat, några titreringar

med 584

Kaliumpermanganatlösnings

hållbarhet 599

Sid.

553

600

599

593

567

585

566

662

691

555

563

564

581

671

645

546

562

581

598

661
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Kaliumpermanganat och konc.

svafvelsyra, färgreaktioner

med
Kaliumplatinaklorur, om bered-

ning af

Kalk från Berg, undersökning

af hydraulisk

— och leras användande vid

odling af sumpiga kärr ...

— ueber das brennbare Wesen
im rohen

Kalkexsickator

Kalkjord och Lermärgel på

Frösön i Jemtland, beskrif-

ning af

Kamala och dess förfalskningar

Kamferhalten i kamferpreparat,

bestämning af

Karbolsyra

— farmakopéns ammoniakprof

å ren

— rå, pröfning af

Kardhenedikt

Karlsbadersaltsblandningar

— deliquescering, orsakerna till

Kemi, organisk, kort lärobok i

— oorganisk, elementarkurs i..

— populär

Kemisk såpa

— Teknologi

— Teknologi, supplement till..

Kemiska analyser, legala

— formler, atomiskt affattade..

— och farmaceutiska industri,

vår, kan den upparbetas?

Kermes mineralis

— mineralis, om pröfning af...

Kinasalt, om pröfning af

Kinasaltprof, svenska farmako-

péns 690,

Kininsulfats förhållande till

phosphorsyra

Sid.

Kinintannats beredning 668

Kisel, lera och alun, rön och

anmärkningar om 647

Klemmings rökgubbar, bered-

ning af 574

Kloralbydrat 565

— pröfning af 582

Klorkalciumlösnings befriande

från jern och mangan 666

Kloroform 557

Klorsilfver, om reduktion af... 564

Klorättiksyra i ättiksyra och

ättiksyrade salter, upptäc-

kande af 567

Knapps lösning, hållbar indi-

kator vid titrering med ... 600

— sockerbestämningsmetod ... 571

Kohlenwasserstoffe, aromatiscbe,

Einwirkung aromatiscber

senföle und Pbenolätber

bei Gegenwart von Alurni-

niumcblorid auf 576

Kokainbydroklorid, pröfning af 589

Kolanötter, falska 585

Kolerabacillen 575

Kolerasjukes behandling, metod

använd vid 665

Kolsvafla, sätt att rena, från

svafvel 566

Kolsyra, flytande, mineralvat-

tenapparat för 577

— förbättrad apparat för ut-

veckling af 563

Kolsyrade salters sammansätt-

ning, undersökning af 554

— vatten, beredning af 669

Kolsyras qvantitativa bestäm-

mande 570

Kolsyregas af magnesit 569

— ren, till kolsyrevatten 663

Kolsyregasen och vattnet till

kolsyrevatten 664

Sid.

592

584

559

554

548

573

554

571

686

566

575

567

598

566

564

697

558

565

596

557

557

560

565

599

691

583

672

691

662
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Sid.

Kolsyreindustrien i Sverige ... 680

Komjölk ock dess grädda 668

Kommentar till Pharmacopoea

suecic. Ed. VII 669

— till recepturtaxan af år 1884 683

— till svenska farmakopén (Ed.

VIII) 692

Konditorivaror, undersökning af

färgade 663

Kongressen för tillämpad kemi

i Berlin 1903, den femte

internationella 691

— för tillämpad kemi, i Rom
1906, sjätte internationella 699

— internationella, farruaceu-

tiska i Chicago 676

— internationella, farmaceu-

tiska i Paris 1867 662

Koniferyl och vanillinserien,

kroppar hörande till 667

Kopal, om upplösning af 662

Koppar, qvantitativ utfällning

af 563

Kopparns fysiologiska betydelse

för växt- och djurriket m.m. 677

Kreditaktiebolag, Sveriges apo-

tekares 696

Kreditkassor för öfvertagande

af apotek 593

Kreosot-magnesia 678

Kreutznacher Mutterlauge 659

Kromjern, analys på 567

Kryddvattens förvaring och sön-

derdelning 562

Krysofansyras pröfning 668

Kvicksil fver, införande af, i

cykliska föreningar 585

— metoder för bestämning af.. 590

— om rening af 661

— påvisande af minimala kvan-

titeter i organiska sekre-

tioner 586

Sid.

Kvicksilfver, påvisande af mi-

nimala mängder i organiska

ämnen 572

Kvicksilfverjodurs beredning

med tillhjelp af kolsvafla.. 567

Kvicksilfvertymolacetat 581

Kvinnlig, oexaminerad arbets-

hjälp å apoteken 581

Kådan af gran och tall, anvis-

ning för insamling etc. ... 556

Käll- och brunnsvatten i Enkö-

ping, undersökning af 670

L.

Laboranter, handbok för..’. 573

Lahoratorieapparater, farmaceu-

tiska 578

Lahoratory Manual af Chemistry 572

Ladugårdsskötsel, handledning i 568

Lafvegetation, Stockholmstrak-

tens 558

Landt- och Hus-Apotheque 546

Lapis infernalis 559

Lappländska växtformer, några 575

Laxintabletter, Henrikssons,

mikroskopisk analys af ... 591

Lefnadsteckning af Daniel Han-

hury 566

Lefvernes-heskrifning (H. U. Ris) 555

Lejonet, i Göteborg, apoteket.. 579

Lera och alun, rön om 547

Lifränte- och pensionskassa, apo-

tekarekårens 677

Lignum Quassiae 668

Likförbränning 572

Lim, kemisk-tekniska försök

med 558

Liniment. Zincic. comp 694

— Zincic. comp. spissum 690

von Linné, Carl, tal öfver 663
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Sid.

Linnés och Fries systemer 558

Liquor Oxidi ferrici albuminati,

beredning af 587

»— Oxidi ferrici albumin., iakt-

tagelser vid beredningen af,

jämte nytt sätt för dess

framställning 594, 595

— pyrotartaricus 561

Luft und dem Feuer, Cbemiscbe

Abhandlung von der 547

— und Feuer, und die Wasser-

erzeugung, neue Bemerkun-

gen iiber 550

Luften i boningsrum beklädda

med arsenikhaltiga tapeter,

kemisk undersökning af... 566

Luftsäure, iiber 550

Lupinenalkaloide, Beiträge zur

Kenntniss der 589

Läkemedel ej alltid lika voly-

minöst, om olägenheterna

af 681

— fysiska instrument till un-

dersökning af 578

— förteckning på svenska far-

makopéns, jämte berednin-

gar, bvari de ingå 571

— hvad förstås enligt svensk

lag med 580

nyare, deras framställning,

egenskaper, pröfning och

användning 597

— om handeln med bedrägliga 696

Läkemedelsannonser, byrån för

upplysning om 693

Läkemedels eg. vikter och för-

varing enligt Ph. svecica

VIII 689

-— försäljning af andra än apo-

tekare 676

«— löslighet uti olika lösnings-

medel 581

Sid.

Läkemedels namn, förteckning

öfver de allmännast före-

kommande svenska 574

Läkemedlens dosering, de offi-

cinella och nyares 575

Lärobok i botanik 591

— i Experimentalcbemien 552

— i farmakognosi 581

— i organisk kemi 597

— i Pbarmacien 555

— i praktisk fotografi 566

Lärogrunder i Pbarmacien 553

Läsning för Pbarmaceuter 557

Lösningsmedel, olika, läkeme-

dels löslighet uti 581

M.

Magnesia alba, anmärkning vid

tilredning af 549

— nigra och dess egenskaper.. 547

Magnesit till kolsyregasutveck-

ling vid mineralvattens

beredning 559

Magnetens användning vid gikt-

värk 546

Malmers egentliga vigter 563

Mandlar, emulsinets i, känslig-

het för värme 577

— och nötter, mikroskopisk un-

dersökning af 593

Mangan, känslig reaktion för... 566

Mangansuperoxidhydrat, bered-

ning af 562

Manual of Weigtbs and Mea-

sures 673

Marienbad, dess källor och bad 564

Marsalavin, motsvarande ford-

ringarna i Ph. svecica Ed.

VIII 686

Maticosorter, olika, i handeln.. 561
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Sid.

Matricaria Chamomilla, kemiska

rön angående beståndsde-

larne i 552

Matrikel, svensk farmaceutisk 567,

570, 572, 573, 575

— öfver Sveriges tandläkare... 573

Maturitetsexamen såsom kom-

petensvillkor för inträde på

apotekarebanan, bör den

bibehållas? 600

Matväxter, Romarnes. Bibang

till Flora virgiliana 553

Medicamenter s. s. Nux vomica,

morphin m. fl., anvisning

att bereda 554

Medicamenterne uti Hus- och

Rese-apothek, som finnes

hos J. Julin i Uleåborg ... 552

Medicinal- och apotekareväx-

terna efter Genera och Spe-

cies 546

Medicinalplantager, bref till

archiater Abr. Bäck om ... 551

Medicinaltaxan af 1819, anmärk-

ningar öfver 554

— danska, jemförelsetabell öf-

ver priserna i 564

Medicinalväxter, handbok vid

insamling af 573

Medicinalväxters odling 561

— odling och insamling, kort

underrättelse om 555

Medicinsk-Pharmaceutisk Dro-

guesamling 556

Medicinska och farmaceutiska

förhållanden i Tunis, bref

till archiater Bäck angå-

ende 552

Medico-Pharmaceutiskt kaleido-

skop 556

Medikamenterna, de Halliska... 574

Medikamentsförrådsfrågan 581, 587

Sid.

Medikamentshandel, olaglig ... 578

Mercuriol, ein neues Qvecksil-

berpräparat 583

Mercurius dulcis, anmärkning

rörande prseparation af ... 548

— dulcis, sätt att tilreda 547

Mesitylchinol 584

Mesitylhydroxylamin 584

Metallarseniders uppkomst på

våta vägen 574

Metallers aktiva och passiva

tillstånd 595

Metallurgien, den kemiska,

nyare rön inom 570

Methyl, Einfluss von, auf die

Reactionsgeschwindigkeit

der Arylhydroxylamine ... 585

Mikroskopets betydelse vid un-

dersökning af droger 584

Militära farmaceutiska förhål-

landen i Frankrike 572

Mineral-Historia, Skånes, an-

märkningar vid 547

Mineralkälla, Uleåborgs, be-

skrefven och chemice un-

dersökt 552

Mineral- och dricksvattnet vid

Bie, analys af 566

Mineralrikets upstälning, försök

til 552

Mineralsyror i ättika och viner,

påvisande af 571

Mineralvatten, analys af ett

jodhaltigt svenskt 558

— arteficiela, om sammansätt-

ningen af 560

— och läskedryckers beredning

å apotekets i Enköpings

vattenfabrik 680

— och läskvatten, artificiella... 579

— prof att forska ut jernets

närvaro uti ett svagt 546

Farmaciens historia. 42
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Sid.

Mineralvattenapparat för fly-

tande kolsyra 677

Mineralvattenapparaters kon-

struktion jämte planscher. 575

Mineralvattenberedning, A. Al-

méns vattenreningsmetod

vid 673

— nyare apparater för 585

Minnesteckning öfver C. G. Mo-

sander 659

Mjältbrandsbacillen 685

— sporbildningen hos, vid anas-

robioB 588

Mjölk och dess syra 548

Mjölkanalyser 573

Mjölkkors utfodring och skötsel 568

Mjölksocker, handelns, i kemiskt

och fysikaliskt hänseende. 594

Mjölk-sockersyra 548

Molybdsena, försök med 548

Morfinbestämningar i opium... 591,

592, 593, 694, 599

Mosander, C. G., Minnesteck-

ning öfver 559

Motala ström stannad, ett värme-

strålningsfenomen 561

Musci Frondosi Scandinavise

Exsiccati 566

Museum för naturvetenskap och

konst, vägledning vid be-

seende af 560

Myrars uppodling och gödsling

m. m 568

Myror, ett sträcktåg flygande,

anmärkt i Uleåborg 652

Myrra, kemisk undersökning af 597

Myrrha, heerabol-, chemische

Untersuchung der 599

Myxime, anmärkningar vid släg-

tet 551

Märkbläck utan lut 663

N.
Sid.

Najas marina, bidrag till kän-

nedom om 565

Namnen, läkemedels-, förteck-

ning öfver de allmännaste

svenska 574

Naturalier, bref om de i Öster-

botten, särdeles omkring

Uleåborg samlade 551

Naturalster och chemiska prse-

parater, topografisk öfver-

sigt af, i »London Great

Exhibition » 568

Naturforskaremötet i Köpen-

hamn 1892, det 14:de skan-

dinaviska 574

Naturläran och kemien, de för-

sta grunderna i 557

Neutralsalters decomposition

med osläckt kalk och jern 548

Nikotinförgiftning, undersök-

ning i ett tillfälle af 559

Nitras argenticum, förslag att

bereda 665

— argenticus, några iakttagel-

ser vid beredning af 560

/S-o-Nitrobenzylhydroxylamin ... 580

Nitroglycerinförgiftning 561

Nitroprussidnatrium, enkelt sätt

att bereda 660

Nitrosoaryle, ueber das Mole-

kulargewicht der 698

Nitrosobenzol, Einwirkung von

p-Toluolsulfinsäure auf, und

auf /S-Phenylhydroxylamin 685,

686

Nitrosomesitylen 684

Nitrosometyluretans reaktioner,

bidrag till kännedom om.. 579

Nitrosophenylhydroxylamins,

zur Kenntniss des 678

Nordamerikas förenta stater,
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Sid.

studier öfver farmaceutiska

förhållanden i 576

Nordiska farmaceutmötet i

Stockholm 1897 581,683

Normallösningar, svenska far-

makopéns, sådana de före-

komma i handeln 596

Norrsken, märkvärdigt, och

Magnetnålens rörelser d. 4

April 1791, observerad i

Uleåborg 561

Notishlad, farmaceutiskt 602

Notiser, farmaceutiskt-kemiska. 596

Nötter och mandlar, mikrosko-

pisk undersökning af 593

O.

Observationes de enervis Scan-

dinavise speciehus generis

Andrese i, 557

Odört, jämförelse mellan odlad

och vildt växande 562

Ogräs i Skånska åkrar, utkast

til en afhandling om 547

Oleum Cajeputi 560

— Chenoceti 574

— Crotonis 566

— Hyoscyami, undersökningar

öfver alkaloidhalten i 585

— Mercurioli, ett nytt injek-

tionspreparat 689

— phosphoratum 587

— succinicum 561

— Sulfurato terebinthinatum,

beredning af 660

Olja, bomullsfrö- 696

— fet, extraction af, ur åtskil-

liga växtämnen 661

Oljor, feta, förändringar vid

förvaring af 677

Sid.

Oljor, feta, om ranciditeten hos 596

— feta, flytande, bidrag till un-

dersökning af 574, 589

— och fetmor, rön beträffande

ett särskildt socker-ämne i

exprimerade 549

Ononis arvensis, anmärkningar

vid 647

Oorganisk kemi, elementarkurs i 558

Opiumanalyser, jämförande ... 669

Opiumdrog, botanisk undersök-

ning af 591

Opium insamladt i Sverige ... 559

— morfinbestämningar i .. 591, 592,

593, 594, 599

Opuscula chemica et physica

(C. W. Scheele) 551

Ordlista, latinsk-svensk, till

svenska farmakopéns VII

upplaga 573

Ordmärkesskydd och reklam-

medicin 582

Organisk kemi, kort lärobok i. 597

Organiska chemien i samman-

drag 556

— kemien 555

Orm, lefvande, funnen i ett

fogelägg under en myr-

stack 553

Outline of the Course of Lec-

tures on Pharmacy 572

Oxidum magnesicum leve, håll-

barheten af 564

— magnesicum ponderosum,

några ord om 589

Oximklorhydratens konstitution,

bidrag till kännedom om.. 583

p-Oxyphenylhydroxylamins und

die daraus dargestellten

Azoxyverbindungen, ueber

die Methyl- und Aetliyl-

Aether des 693
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Sid.

Oxythioharnstoff, ueber einige

aliphatische Abkömlinge

des 680

P.

Pseoniernas kemi, bidrag till

kännedom af 568

Paraffin förekommer isters

härsknande 564

Pensionering, apoteksinnekaf-

varnes 600

Perkolering med användning af

stengodsperkolator 586

Permanganatlösningens hållbar-

het 699

Personalreform, en nödvändig.. 691

Perubalsam, om pröfning af ... 699

Pestilenzien och hennes orsaker 545

Pestsjnkdomen, berättelse om
den i Kemi socken i Öster-

botten grasserande 552

Pflanzenextracten, Apparat zur

Bereitung von 565

Phaca alpina 569

Pharmaca composita 567, 574

Phanerogamer och ormbunkar,

tillägg till förteckningen

öfver 659

Pharmaceutisk Technologi 657

— Tidning 602

Pharmaceutiska angelägenheter.

Resebref 562

— angelägenheterna i Sverige,

förslag till statuter för för-

valtningen af 664

— anteckningar 664

Pharmacien, kort begrep af

grunderne til 546

— lärobok i 656

— lärogrunder i 553

Sid.

Pharmaciens framsteg under det

förflutna året, öfversigt af 555

— ordnande i statsvetenskap-

ligt hänseende 564

Pharmacie-verket i Sverige ... 556

Pharmacopoea Danica 1868 ... 665

— danica 1907 599

— danica 1907, drogerna i ... 601

— fennica 560

— fennica, a short Notice of... 558

— militaris 1871 565

— norvegica Ed. altera 1870... 565

— suecica Ed. VII. Diverse

observationer och erinrin-

gar 564

— suecica Ed. VII. 2 565

— svecica Ed. VIII 586

Pharmacy in Sweden 558

Phellandrol 560

Phloroglucinfarbstoffe, zur

Kenntnis der 580

Pilulse ferratse Blaudii 567, 592, 593

— ferratse Blaudii, Pharm. sve-

cic. Ed. VELI. Några iakt-

tagelser vid deras bered-

ning 586

— ferratse cum Chinina 576

Platinas metylsulfinbaser 572

Plumbago, försök med 548

Plåster, schablonmodell vid ut-

bredning af 587

Podofyllin 561

Populär kemi 565

Porlavatten, analys på 567

Porträttsamling. Medlemmar af

apotekarekåren 584

Potatis, användning af, till

förekommande af potatis-

sjuka 557

Pottaska, anvisning att tillverka 555

Pottaskeanalyser 572

Practical problems 576
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Sid.

Preparanda, svenska farmako-

péns, praktiska notiser till 573

Preparater, framställning och

pröfning af de skandina-

viska farmakopéernas 569

— eg. vikt och extrakthalt hos

några af Svenska farmako-

péns 695

— farmacentiska, utsikter för

en inhemsk fabrikation af 570

— och droger, beskaffenheten

af några i handeln före-

kommande 584

Prissättning, apoteksvarors, ta-

beller vid 588

Prissättningen vid industriut-

ställningar 693

Procédé pour retirer l’acide phos-

phorique des os 547

Prolegomena in Pharmacologiam

Regni vegetahilis 548

Puktörnet, anmärkningar vid... 547

Pulver, kvantitativ bestämning

af vegetabiliska, medelst

mikroskop 590

Pulverkapselöppnare 580

Pulverkapslar, ny enkel metod

att sätta upp 681

Pulvers, vegetabiliska apoteks-,

renhet i botaniskt-mikro -

skopiskt hänseende 597

Pyroleum animale rectificatum 565

Q.

Quebracho, ett nytt läkemedel. 669

R.

Rabarberplantering 662

Radix Ratanhae 560

— Rhei, försök att framställa. 669

Sid.

Radix Veratri viridis, förvexling

af 561

Ranunculus bulbosus, organo-

grafien hos 601

Rapskakor, sammansättning af

ostindiska 666

Reaktion för mangan, känslig.. 566

Recept, huru böra telefonerade,

äfvensom recept af utländ-

ske läkare behandlas? 583

Receptskrifning, några ord om 672

— vägledning vid 674

Recepturtaxa (hlixttaxa) 579

Recepturtaxan af år 1884, kom-

mentar till 583

Recepturvågen 658

Reduktionstabeller för gram och

medicinalvigt 564

Reform des schwedischen Apo-

thekenwesens 583

Reinsch’ska arsenikprofvet 566

Reklammedicin och ordmärkes-

skydd 582

Representant i Medicinalstyrel-

sen, hör ej apotekarekåren

hafva? 582

Reseapotek 646

Reseberättelse, afgifven till K.

Sundh. Kollegium 559

— angående apoteksväsendet i

Danmark och redogörelse

för 14:de skand. naturforsk-

aremötet 674

— angående 14:de skand. na-

turforskaremötet i Köpen-

hamn samt farmaceutiska

förhållanden i Danmark... 674

— Apoteksförhållanden i Eng-

land jämte några ord om
dess droghandel m. m. ... 688

— Apoteksväsendet i Norge ... 682

— Apoteksväsendet i Norge och
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Sid.

Danmark m. m. samt Nor-

diska tekniska och hygien-

ska kongressen i Köpen-

hamn 1903 594

Keseberättelse. Botaniska ex-

kursioner på Gottland och

Öland 595

— Den II internationella far-

maceutiska utställningen i

Prag 1896 samt apoteksför-

hållanden i Österrike-Un-

gern, Dresden och Venedig 580

— Den femte internationella

kongressen i Berlin samt

apoteksförhållanden i Tysk-

land 593

— Den nionde internationella

farmaceutiska kongressen

samt utställningen i Paris

1900 587

— Den kemiska undervisningen

vid några utländska under-

visningsanstalter 587

— Den åttonde internationella

farmaceutiska kongressen i

Bruxelles jämte belgiska

apoteksförhållanden 583

— Från Paris år 1900 586

— om farmaceutiska undervis-

ningsförhållanden i utlandet 584

— På botanistfärd i Lappmar-

ken 598

— Redogörelse för farmaci och

farmaceutisk industri på

världsutställningen i St

Louis 1904 595

— Studier öfver apoteksväsen-

det i Finland 580

— Studier öfver apoteksväsen-

det i Ryssland 589

— Studier öfver apoteksväsen-

det i Schweiz 591

Sid.

Reseberättelse. Studier öfver

Tysklands apoteksförhål-

landen m. m 577

— Studier vid verldsutställ-

ningen i Chicago 1893 samt

öfver farmaceutiska förhål-

landen i Nordamerikas för-

enta stater 576

Resebref från Amerika 575

— Intryck från en semesterresa

sommaren 1903 590

Reseminnen 597

Reseskildring från Finland och

S:t Petersburg 588

Resina Benzoes 561

— Guaiaci, pröfning af 561

Revision af giftstadgan, till

frågan om 591

Revy, farmaceutisk 603

Rhabarber, siberisk 555

— iiber den englischen und

französischen 601

— iiber den englischen und

französischen, und eine

methode der Wertbestimm-

ung des 599

— Wertbestimmung des 601

Rhabarber-jordens beståndsdelar

samt sätt at tilreda Aceto-

sellsyran 549

— närvaro uti flera vegetabi-

lier 549

Rhabarberplantering. Utdrag af

et Bref til arch. Bäck 549

Rhizoma Filicis och dess för-

växlingar 587

— Graminis och några dess för-

vexlingar 579

— Polystichi dilatati 694

Rindö jernvatten 581

Ronneby helsobrunnars vatten,

undersökning af 559
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Sid.

Ronneby, undersökning af vat-

ten från nya källan vid... 569

Ronnebyvatten, analys på 569

— ny analys af 569

Rotationsbrytare vid afdunst-

ning 596

Rubidium und Caesiumverbind-

ungen, ueber die Darstell-

ung von ,und ueber die Ge-

winnung der Metalle selbst 570

— och Csesiumföreningar, om
några 571

Rådgifvare för svenska folket.

Boken om allting 599

Rökgubbar, Klemmings, apparat

för beredning af 574

Röta, sätt att förvara hvarje-

handa trädbyggnader ifrån 545

S.

Saccharomycetes sicc. 1: 1 m. fl.

jästpreparat 587

Saccharum Lactis, farmakopéns

prof på rörsocker i 589

Sackarinfrågan 593

Sackarinlagstiftning i Sverige.. 593

Saffran, förfalskad 586

— hufvudsakligaste förfalsk-

ningar i, och medel att

lära känna dem 562

Sal natron funnet i Sverige ... 545

— natron, om det i Sverige

fundna 546

— natron, ytterligare återsvar

på G. Wallerii försvars-

skrift om 546

— perlatum, rön om 549

Salicin, pröfning på, i amyg-

dalin 574

Salicylsyreföreningar, studier

öfver några 591

Sid.

Salicylsyretalg, beredning efter

Sv. militärfarmakopén 594

Salpeter, om beskaffenheten af

olutrad 557

Salpeterladors byggnad, populär

anvisning till 557

Saltkällan på Torpa egor, upp-

lysningar om 559

Saltsjöbad, artificiella, ingredi-

entierne till 553

Saltsyra, iakttagelse om ett

mindre vanligt sätt att an-

vända 553

Sandahl, Oskar, Th., nekrolog

öfver 577

Santonin, gulfärgadt 596

Sapo kalinus, beredning och

pröfning af 586

SarsaparillroteU, till kännedom

af 561

Schahlonmodell vid utbredning

af plåster 587

Scheele, Carl Wilhelm. Ett min-

nesblad öfver festerna d. 9

Dec. 1892 575

— Carl Wilhelm, några anteck-

ningar rörande 587

— C. W., Sämtliche physische

und chemische Werke 551

— Carl Wilhelm, tal till minne

af 579

Scheelestodens aftäckande, tio-

årsdagen efter 588

— historia 576

Schneider-Fresenius-Babos arse-

nikundersökningsmetod,

granskning af 671

Schneiders destillationsprof ... 588

Schwerspatherde, chemische Un-

tersuchung der 548

Sebardt, Carl Wilhelm, 1866

—

1906, biografisk öfversikt.. 597
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Sid.

Secale cornutum, studier öfver

värdebestämning af 585

Semen ocb extractum Nucis vo-

micse, alkaloidhalten i 593

— och Extractum Nucis vomi-

cse, rön och iakttagelser vid

undersökning af 693

— Sinapis pulv., om hållbar-

heten hos 592

— Strophanti, undersökning af 587

Semina Strophanti, utvecklings-

historien hos 583

Senapsoljas halt af allylisotio-

cyanat, pröfning af 600

Separerrör 573

Septentrionalin as an Amestetic

and Substitute for Curare 578

Serum och präcipitinforskning. 595

Sesamolja och dennas påvisande

i animaliska och vegetabi-

liska fetter m. m 594

Signaturer indifferenta för oljor,

fett m. m 595

Silke, konstgjordt 582

Sirap, brun, af potatis, fullstän-

dig underrättelse att bereda 657

Sjelfhjelpsförening, förslag till 572

Sjöapoteket, beskrifning öfver.. 557

Skolherbariet, bihang till 564

Skrifbläck 560

Smör- och margarinundersöknin-

gar med Pulfrichs total-

refraktometer 678

Snöblindhet, fall af 574

Socker i urin, bestämning af... 570

Sockerbestämningsmetod,

Knapps 671

Sockersjuka 671

Socker-ämne uti exprimerade

oljor och fetmor, rön be-

träffande ett särskildt 649

Sodavatten, arsenikhaltigt 576

Sid.

Solrosen, dess odling och eko-

nomiska bruk 561

Solutio Acidi carbonici 569
— Jodi concentrata, om håll-

barheten af 592

— Subacetatis aluminici 582

— superoxidi hydrogenii 591

Spansk flug-salfva, om en för-

bättrad metod att tillreda. 553

Spiritus Saponis kalinus, är

farmakopéns föreskrift för

beredning af, lyckligt fun-

nen 595

Sprithandeln på apoteken, några

ord till belysning af 562

S:t Ragnhilds helsobrunn i Sö-

derköping, kemisk under-

sökning af 563

Stadga för Farmaceutiska in-

stitutet, granskning af för-

slaget till ny 583

Stadgar för Farmaceutiska in-

stitutet, några ord med an-

ledning af Medicinalsty-

relsens förslag till 685

Statistik. Befordringarne inom

apotekareyrket i Sverige

åren 1888—1897 681

— farmaceutisk kemisk 577

— svensk farmaceutisk 562

Statistiska förhållanden bland

Sveriges nomadfolk 676

Sten, chemiska försök med en

hvit massa såsom specifi-

cum mot 653

Stenmurklan, giftiga verkningar

af 571

Sterelisation af vätskor, som

hafva lätt för att jäsa eller

surna 675

Stift, jodoform- 671

Stipendier, farmaceutiska studie- 586
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Sid.

Stipendier för examinerade apo-

tekares fortsatta stndier,

behofvet af 582

Stjemanis, giftig 570

— giftig, importerad till Sve-

rige 670

— och dess förfalskningar 670

Stolpiller, beredning af, med
Oleum Cacao 567

Stndier, examinerade apotekares

fortsatta, om behofvet af

stipendier för 582

Studiestipendier, farmaceutiska 586

Stål, om jernets förvandling till 546

Sublimat i pulverform, expedi-

tion af 574

Snblimatförbandsmedel 573

Sulfas aluminicus, arsenikhaltig 589

Sulfonalsyntesen jämte farma-

kopéns föreskrifter rörande

snlfonal 597

Sulphas zincicus in bacillis ... 563

Sulphur prsecipitatum, fram-

ställning af 582

Snppositorieapparat, ny 590

Snppositorier, beredning af ... 567

Surbrunnen på Södermalm, på-

minnelser för dem, som

denna bruka villa 549

Svafvel, framställning af fälldt 582

Svafvelväte, förbättrad apparat

för utveckling af 563

Svampars insamling och be-

handling samt tillredning . 564

Svartmyllas egenskaper sedan

den blifvit upphettad 554

Svensk Apotekstidning 603

— farmaceutisk bibliografi 669

— farmaceutisk matrikel.. 667, 670,

672, 573, 576, 679, 684, 587, 696,

698, 600, 602

— Farmaceutisk Tidskrift 603

Sid.

Svensk skolbotanik 558

Svenska farmakopén 591

— farmakopén, den nya 586

Sveriges apotekares Kreditak-

tiebolag 596

Syrupers kokning och förvaring,

några reglor för 663

T.

Taffelspat, kvantitativ analys af 557

Taktegel, påfund att göra ogla-

seradt varaktigt 545

Tallbarrsextrakt, undersökning

af patenteradt 660

Tandläkemedelslära, kortfattad 572

Tartras kalicus och Subcarbo-

nas ferrico-ferrosus, tillgo-

dogörande af 564

— natrico-kalicus, pröfning på

svafvelsyra och kalk i ... 590

Taxa, blixt-, utarbetad efter

recepturtaxan 679

— för extemporeberedningar... 564,

582

— å icke officinella läkemedel 674

— å officinella och icke offici-

nella läkemedel... 594,696,598

Taxan af år 1884, kommentar

till receptur- 683

Technologi, pharmaceutisk 557

Teknik, farmaceutisk 583

Tekno-kemisk Journal 603

Tekno-kemiska notiser 567

Teknologi, kemisk 557

Tela vesicatoria 665

Telefonerade recept, huru böra

de behandlas? 583

Tellur i vismutpreparat, pröf-

ning på 576

Tennklorur och tennsalt, prof på 663
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Sid.

Terra silicea 588

Tetradon mola, beskrifning af. 549

Thunbergia Capensis. Ett nytt

växtslag från Afrika 547

Tidning, pbarmaceutisk 602

— svensk apoteks- 603

Tidskrift, iEsculap 603

— Farmaceutisk 603

— Farmaceutiska Föreningens 603

— för Läkare ocb Pharmaceuter 602

— Svensk Farmaceutisk 603

Tinctura Thielemanni, botten-

satsen i 583

Tinkturers identifiering och

pröfning, särskildt enligt

kapillaranalytisk metod ... 589

Tinkturernas eg. vikt och ex-

trakthalt 595

Titreringar med kaliumkromat 584

Titrimetrisk bestämning af järn

medelst jodkalium och tio-

sulfat 585

Tjäderfogeln, tilläggningar till

Adlerbergs rön om 552

Tjänstgöring å nordiska apotek,

reciprok 582

Tjärångors användande i lung-

sot, enkel apparat till 554

Toilettkonst för den eleganta

verlden 553

Tolubalsam, en ny metod för

pröfning af 599

Toluol, en syntes ur 580

Torkapparat för gaser 579

Torpa källa, analys af 558

Toxicologi el. lära om gifterna 554

Toxikologiskt-kemiska iaktta-

gelser 563

Träbyggnaders bevarande för

röta 645

Trähus, fortsättning om vitrio-

lens nytta på 546

Sid.

Tungstens beståndsdelar 548

Tvål, praktisk handledning för

tillverkning af 558

Tvättning af fällningar, anord-

ning för 590

Tänder, artificiella 573

U.

Uleåborgs climat, försök till

upplysning om 551, 552

Ultramarins förhållande till sal-

peter 565

Umbelliferernas frukter, studier

öfver 583

Undervisningen, den kemiska,

vid några utländska under-

visningsanstalter 587

— i kolföreningarnas kemi och

farmaci vid Farmaceutiska

institutet, program för ... 571

Undervisningsanstalter i utlan-

det, farmaceutiska 584

Undervisningsväsen, vårt farma-

ceutiska 581

— vårt farmaceutiska, genmäle 583

Une lettre inédite de Scheele

å Lavoisier 573

Unguentum Cantharidum, be-

redning af 566

— Nitratis hydrargyrici eller

Unguentum Hydrargyri

citrinum 595

— Nitratis hydrargyrici inne-

håller qvicksilfver 569

— Nitratis hydrargyrici och

dess beredning 593

— Oxidi hydrargyrici proecip... 589

— Tannatis plumbici, bered-

ning af 676

Unofficial Pharmacopoeja 570
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Sid.

Urin, acetons påvisande i 570
— albumins upptäckande i ... 569
— arsenikhaltig 592
— bestämning af socker i 570
— diabetisk, analys på 554

— påvisande af jod i, efter in-

värtesbekandling med en

organisk jodförening 583

Utbildningen, den farmaceuti-

ska 581

Utfodring af mjölkkor 568

Utställning, de skandinaviska

ländernas, på Londonexpo-

sitionen 1862—1863 560

Utställningen i Köpenhamn
1888 573

— i Malmö 1896, industri- och

slöjd- 579
— i Paris, farmaceutiska afdel-

ningen å 568
— i Stockholm 1897, farmaceu-

tiska artiklar på 581

— i Stockholm 1897, den sven-

ska farmacien å 580

V.

Yaleriana baltica nov. nom. (V.

officinalis L. /J-simplicifolia

Ledeb.) und die Hybride

Yaleriana baltica Pleijel x

officinalis L 600

Vanadinmetallens framställning

och fysikaliska egenskaper 570

Vargpulver till rofdjurs dödande 546

Vaselin, smältpunktsbestämnin-

gar å 595

Vatten från Lejonkällan i Ström-

stad, undersökning af 570

— från Nya källan och Tuppen-

hofskällan vid Porla, un-

dersökning af 567

Sid.

Vattenfabrik, C. G. Nyblaei, re-

dogörelse för 560

Vattenreningsmetod, A. Alméns 573

Vattenundersökningar inom

Gefle stad och Skutskärs

sågverk 568

Vattnet i Årstaviken och Stock-

holms vattenledningsvatten 566

— uti åtskilliga brunnar i Stock-

holm, kemisk undersökning

af 563

Vegetabiliska apotekspulvers

renhet i botaniskt-mikro-

skopiskt hänseende 597

— Droguers insamling och för-

varing 557

— pulver, kvantitativ bestäm-

ning af, medelst mikroskop 590

Vegetation Neu-Amsterdams

und S:t Pauls in ihren Be-

ziehungen zum Klima 587

Verbena oblsetia 547

Verldsutställningen i Paris

1878 568

Verwandschaft der Körper, Bey-

läufige Bemerkungen ueber 548

Vesterbrunns helsovatten, un-

dersökning af 567

Veterinärfarmakopé, svensk,

3:dje upplagan 565

Veterinärinrättningens i Skara

verksamhet åren 1864

—

1881 560

Vetterns vatten, undersökning

af 560

Vichysalt 570

Viner, påvisande af mineralsy-

ror i 571

Vismut i fällnings- och tvätt-

vätskor efter Subnitras bis-

muthicus, tillvaratagande

af..» 576
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Sid.

Vismutpreparaters pröfning på

tellur och arsenik 576

Vismutsalters pröfning på arse-

nik medelst Fliickigers prof 685

Yitriolens nytta på trähus 545

Wunder Cronessence, beskrif-

ning öfver den ädla 553

Vår tids vetande 592

Väderleksjournalen hållen i

Uleåborg ifrån och med
1776 till och med 1787 ... 651

Vägglöss i tapeter, utrotande

af 545

Världsutställningen i Chicago,

studier vid 676

Vätgas, förbättrad apparat för

utveckling af 563

Växtdroguers insamlingstid ... 555

Växter i Skenningetrakten, för-

teckning öfver 556

Växternas assimilation af kol-

dioxid, nya undersökningar

öfver 595

Växtformer, några lappländska 575

Z.
Sid.

Zinkhvitt, arsenik- och blyhalt

hos i handeln förekom-

mande 602

Zymotekniska arbetsmetoder... 596

Å.

Årsberättelser, Apotekaresocie-

tetens 603

— Farmaceutiska föreningens.. 603

Återblick 578

Ä.

Ämnen i naturalhistorien, href

om några 551

Ättika, påvisande af mineral-

syror i 571

— sätt att conservera 548

Ö.

Ölets alkoholer, undersökning af 572



Tillägg

till sid. 333.

Bland läkareböcker, använda på 1600-talet, må ytterli-

gare nämnas Peteijs Jon.® »Örtabook», tryckt i Vexiö 1628.

till sid. 397.

Att Carl Wilhelm Scheele deltog i utarbetandet af

äfven andra upplagan af Pharmacopoea svecica, framgår

af ett bref till Torbern Bergman, dateradt Köping d.
7A

1778. I detta tackar Scheele för »Molybdsena», som han

mottagit, men säger att han tillsvidare måste afbryta för-

söken med denna på grund af »arbete med farmakopén, af

hvilken Collegium medicum åter förbereder en ny edition».

till sid. 402.

Ett omtryck i liten oktav af Pharmacopoea svecica

Ed. V utkom 1817. Denna upplaga innehåller dock icke

förteckningen öfver svenska läkare.

till sid. 536.

Till adjungerad ledamot i den kommitté, som Farma-

ceutiska föreningen år 1907 tillsatte för att söka åstadkomma

en statistik öfver den årliga förbrukningen af växtdroger å

de svenska apoteken, utsågs apotekare N. S. O. de Yerdier.



Rättelser.

Sid. 27 rad 8 nedifrån står Lindblom läs Lindbom.
7> 28 y> 13 » WOLLIMHAUS » WOLIMHAUS.
7> 32 7> 12 » » WlKLAND WlCHLAND.
» 47 y> 14 uppifrån » konstitorial 7> konstitutorial.

7) 218 > 5 nedifrån 7) Hinzke 7) Hindzke.
» 224 » 4 » » 1874 » 1879.

375 7> 9 uppifrån 7) Enemata 7) Enema.

» 383 7) 6 » 7> 1845 7> 1846.

3> 386 7> 20 T> » dessutom, hör utgå.

» 411 5> 11 7) 7) I. G. Edgren läs J. G. Edgren.
» 493 J> 11 nedifrån 7> vårterminen 7> höstterminen.

Angående apoteket Hjorten i Stockholm, sid. 24, må tilläggas, att

detsamma från att andra gången hafva varit förlagdt i hnset Handtver-

karegatan 8, ånyo flyttades till N:o 4 samma gata, där det kvarblef tills

detsamma förflyttades till Scheelegatan 14.

I uppgifterna om slottsapoteket i Drottningholm sid. 47 göres den

rättelsen, att apoteket var själfständigt åren 1841— 1879.










